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SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ – Rada Žilina 

 

 

Celoslovenské stretnutie vedúcich detských rybárskych krúžkov 

(záverečná správa) 

 

V mesiacoch január a február 2018 sa uskutočnila séria pracovných stretnutí vedúcich detských 

rybárskych krúžkov z celého Slovenska s referentom pre prácu s deťmi a mládežou Rady 

Žilina. 

Termíny a miesta pracovných stretnutí podľa krajov: 

- 27. 1. 2018 – MsO SRZ Košice, Vodná 946/1 (Prešovský a Košický kraj). 

- 3. 2. 2018 – MsO SRZ Banská Bystrica, Ruttkaya – Nedeckého 2 (Banskobystrický 

kraj). 

- 17. 2. 2018 – SRZ RADA Žilina, Ul. Andreja Kmeťa 20 (Žilinský kraj). 

- 24. 2. 2018 – MsO SRZ Trnava, Vajanského 23 (Trenčiansky, Trnavský a Nitriansky 

kraj). 

Dňa 10.2.2018 bolo plánované stretnutie v Bratislave ale, pre veľmi nízky záujem vedúcich 

a funkcionárov Bratislavského kraja boli vedúci zo Záhoria požiadaní o presunutie stretnutia 

do Trnavy. 

Účasť: 

Košice: 

- Prítomní – 13 

- Ospravedlnení v deň stretnutia – 3 

- Ospravedlnení vopred – 2 

Banská Bystrica: 

- Prítomní – 19 

Žilina: 

- Prítomní – 14 

- Ospravedlnení – 7 (chrípková epidémia) 

Trnava: 

- Prítomní -8 

- Ospravedlnení – 4 

Spolu sa zúčastnilo 54 vedúcich detských rybárskych krúžkov a členov výborov ZO.  
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Program: 

- Návrh smernice „Zlatý blyskáč“. 

- Diskusia a zapracovanie pripomienok. 

- Odbor práce s deťmi a mládežou SRZ Rada. 

- Financovanie detských rybárskych krúžkov. 

- Diskusia a vypracovanie dotazníka a databázy. 

- Návrh uznesení. 
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Celoslovenské stretnutie vedúcich rybárskych krúžkov 

zápisnica zo zasadnutia Košice 27.1.2018 

 

Program: 

Uvítanie – vzájomné zoznamovanie. 

Zlatý blyskáč prezentácia. 

Zlatý blyskáč diskusia. 

Koncepcia nového odboru na Rade – Žilina. 

Možnosti financovania v budúcnosti. 

Diskusia – dotazník. 

Zúčastnení: 

(7 základných organizácií) 

Slavomír Drozd, Poprad, 

Ing. Martin Roth, Poprad, 

Jaroslav Široň, Poprad 

Mgr. Klein Branislav, Levoča, 

Norbert Scholtz, Kežmarok, 

František Karoli, Kežmarok, 

Ing. Anton Kanda, Spišská Stará Ves, 

Ing. Slavomír Oreško, Spišská Nová Ves, 

Michal Pacák, Spišská Nová Ves, výb. šport, mládež 

Ján Sisak, Michalovce 

Salaba Štefan, Kráľovský Chlmec 

Rastislav Kačmarský, Michalovce 

Mgr. Dušan Jaššo, Rada – Žilina 

neprítomní ospravedlnení v deň zasadnutia: 

Ing. Dušan Grajcar – Kežmarok 

Vladimír Klima – Kežmarok 

Michal Krasnický – Kežmarok 
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ospravedlnení pred zasadnutím: 

Ivan Orovčík -  viceprezident Rada, predseda – Stará Ľubovňa 

Peter Mazúr - Svit 

Záznam zo zasadnutia: 

Norbert Scholtz (krúžok, člen disciplinárky), František Karolyi (krúžok) – Mo SRZ Kežmarok: 

- povinný krúžok (stanovy), 

- skúšky v apríli, 

- 120 detí na 800 dospelých (malý pomer vďaka povinnosti absolvovať krúžok), 

- memoriál 1 súťaž. 

Anton Kanda (krúžok, tajomník), Mo SRZ Spišská Stará Ves: 

- 3 roky krúžok vedie, 

- 30 detí (krúžok) na 106 dospelých (iba 10 detí na krúžok nechodí), 

- problémy s mestom – materiálne zabezpečenie. 

Mgr. Branislav Klein (krúžok, vedúci kontrolnej komisie), Mo SRZ Levoča: 

- vedie krúžok 9 rokov, 

- dovtedy bol zákaz predaja povolení pre deti nerybárov, 

- všetky 2% z daní idú do krúžku (cca 1800€), 

- deťom kupujú všetko (udice, krmivo, stoličky...), 

- deti platia povolenia, 

- 22 detí v krúžku, 

- vedú ich k brigádnickej činnosti, letné sústredenie 24 hodín pri vode (nočná rybačka) 

Sabinov, 

- organizácia 140 členov a spolu 30 detí, 

Ján Sisák (krúžok, podpredseda), Rastislav Kačmarský (hlavný hospodár): 

- krúžok od 85 roku (33 rokov), 

- v minulosti Michalovce, Budkovce spolupráca plávaná, 

- Blyskáč ich odrádzal kvôli RT, 

- zástanca lovu na bič v 1. ročníku výchovy mladého rybára, 

- deti nie sú členmi od začiatku (lovia počas krúžku bez povolenia na rybolov), 

- majú pravidelný týždenný krúžok, 

- 1813 členov z toho 185 detí, 

- úvodné školenie a o týždeň skúška, 

- marec apríl praktický rybolov, 

- dobrovoľný rybársky krúžok, 

- súčasne 10-14 detí, 

- nemajú okrem podpredsedu nikoho kto by chcel viesť krúžok, 

- na výročke schválené 1€ od všetkých členov na deti, 

- súťaž o putovný pohár – lov na rovnaké udice (full servis, pomáhajú a nakupujú všetko), 

- letný tábor pre deti 3 dni (informovaný súhlas rodiča), 

- 4 preteky za rok, 

- spolupráca s CVČ, 
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- etická výchova a CHAP na 1. mieste. 

Michal Pacák (krúžok, výbor šport a mládež), Slavomír Oreško (krúžok, zástupca hospodára), 

Mo SRZ Spišská Nová Ves: 

- v minulosti 40-50 detí, teraz 18 ks Spišská Nová ves, 10 ks Spišské Vlachy, 

- odišli z CVČ, robia to pod ZO, 

- 1 preteky, 

- 3 dňové sústredenia – minulosť, plánujú obnovenie, 

- fungujú prevažne na sponzorskej báze, ZO platí iba pretek, 

- potrebujú doplniť RT vybavenie, venujú sa RT, 

- deti lovia na krúžku bez povolenia – treba bezplatnú nálepku. 

Štefan Salaba (krúžok, rybárska stráž), Kráľovský Chlmec: 

- práca s mládežou od 62 roku (s malými prestávkami vyše 50 rokov), 

- všetko z vlastného vrecka, 

- 12 detí, 

- v minulosti spolupracoval aj so ZŠ ale nič nikdy nefinancovali, 

- po skúsenostiach s mnohými predsedami, keď nie je zanietený predseda krúžok 

organizácia nepodporuje, 

- 70% ich organizácie nepovažuje prácu s deťmi za dôležitú, 

- navrhuje povolenku za 1€ pre sociálne slabších (Rómovia a pod.). 

Slavomír Drozd, Ing. Martin Roth, Jaroslav Široň, krúžok Mo SRZ Poprad: 

- základná organizácia – ruky preč, nepodporujú žiadne podujatia ani chod krúžku, iba 

poskytujú rybársky dom, 

- 350 členov dospelých, 

- vedúci nemajú svojho zástupcu vo výbore, 

- 4 roky spolupráca s CVČ – každoročne 400€ na vybavenie, 

- súťaž pre deti na MDD – pre všetky deti aj nerybárov, chytajú na háčiky bez protihrotov, 

- 18 detí, 3 vedúci krúžku a záujem stúpa, 

- mimoriadne zlá spolupráca s výborom ZO. 

Spoločné odporúčanie: 

- povolenie za 1€ pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

- informovaný súhlas a poistka, 

- tlačivo bezplatného povolenia na rybolov pre deti. 

 

Zlatý blyskáč pripomienky 

 

Aby mohlo byť družstvo vyhodnotené musí absolvovať minimálne 2 voliteľné disciplíny, 

a v každej obsadiť minimálne 2 pretekárov (námietka Anton Kanda – chýbalo v smernici). 

Vyhodiť zo smernice okresné a krajské kolá, pretože v súčasnej situácii nemá toto ustanovenie 

opodstatnenie. Zapracuje sa až po tom ako vznikne problém s kapacitou. 
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Zmeniť otázku o lovnej miere na znenie: Ako sa meria ryba ak chceme zistiť či spĺňa 

minimálnu lovnú mieru? 

Pri námietke náročnosti zaradenia muškárenia z hľadiska bezpečnosti (Anton Kanda), 

oponovali Ing. Martin Roth a iní, že pri voľbe vhodnej lokality je to celkom bezpečné (Revúca, 

Rajčianka, pstruhový Hornád, Vlára a pod.). Budú záchranné vesty. Lov na jazere je pre deti 

náročnejší – vyhadzovanie šnúry (Roth). Námietka sa vyriešila konštatovaním, že ak sa zvolí 

riečka z malým prietokom nebude brodenie detí bezpečnostným problémom. 

Pán Ján Sisák namietal aj voči prívlači ako nevhodnej disciplíne pre deti. Tento argument bol 

mnohými zúčastnenými vyvrátený. 

Situáciu zhrnul p. Štefan Salaba – najstarší zúčastnený vedúci. Všetky disciplíny sú rovnocenné 

treba dať deťom príležitosť súťažiť v disciplíne, ktorú si zvolia. Ak sa v niektorých krúžkoch 

venujú muškáreniu treba im to umožniť. Na tomto sa zhodla väčšina zúčastnených. 

Pán Sisák spoločne s pánom Scholtzom uviedli námietku voči otvoreným otázkam vo 

vedomostnom teste. Námietka znela: „deti neradi rozmýšľajú nad tým ako to napísať, taká je 

skúsenosť“. Začala sa diskusia o tom či je dôležité alebo potrebné aby deti takúto zručnosť 

(premýšľať nad otázkami a formulovať vety v problematike rybárstva) pestovali. Pán Štefan 

Salaba uviedol príklad z praxe kde vo svojich vedomostných testoch o spoznávaní rýb, ktoré 

dlhoročne používa, neboli žiadne možnosti odpovedí. Vedúci krúžkov sa uzniesli na tom, že 

niektoré otvorené otázky treba preformulovať ale otvorené otázky sa ponechajú. Ďalšie návrhy 

budú zasielať prostredníctvom e-mailu. 

Referent rady navrhol aby sa počas konania súťaže aplikovali do testov otázky, ktoré sa deti 

dozvedia na večerných besedách. Pokiaľ by sa chcel Zlatý blyskáč uchádzať o prostriedky 

Zeleného fondu alebo Iuventy je potrebné aby bolo možné merať dosiahnuté vzdelávacie 

výsledky. S návrhom zúčastnení súhlasili. 

Zúčastnení navrhli aby každé družstvo malo 2 vedúcich, pretože pri 2 členoch družstva do 10 

rokov je to nevyhnutné. Návrh bude zapracovaný do smernice. 

Rada Žilina zabezpečí poistenie každého dieťaťa počas pobytu na Blyskáči. 

Pri diskusiách o možnostiach financovania zástupcovia Popradu uvádzajú možnosti čerpania 

prostriedkov na vybavenie z grantových schém miest.  

Branislav Klein navrhoval aby sa v rámci SRZ zaviedla mimoriadna členská známka na 

podporu práce s deťmi a mládežou. Na túto myšlienku zareagovala väčšina zúčastnených 

pozitívne. Stane sa alternatívou navrhovaných riešení v celkovom uznesení. 

Vedúcim krúžkov bol rozdaný dotazník. Všetci zúčastnení sa zaviazali dokončiť jeho vyplnenie 

a zaslať ho na adresu Rady. Dotazník je možné rozširovať o ďalšie témy, ktoré rezonujú medzi 

vedúcimi krúžkov. 
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Celoslovenské stretnutie vedúcich rybárskych krúžkov 

zápisnica zo zasadnutia Banská Bystrica 3. 2. 2018 

 

Program: 

Uvítanie – vzájomné zoznamovanie. 

Zlatý blyskáč prezentácia. 

Zlatý blyskáč diskusia. 

Koncepcia nového odboru na Rade Žilina. 

Možnosti financovania v budúcnosti. 

Diskusia – dotazník. 

Zúčastnení:  

(9 základných organizácií) 

Alexander Ladziansky – Banská Štiavnica 

Michal Uhrík – Podbrezová 

Viktor Csori – Tornaľa 

Jozef Mačor – Námestovo 

Mgr. Róbert Horan – Námestovo 

Michal Lamper – Podbrezová 

Tibor Benedik – Podbrezová 

Peter Žeravý – Brezno 

Ing. Václav Riapoš – Brezno 

Mgr. Patrik Piljar – Podbrezová 

Ing. Juraj Tencer – Nová Baňa 

Peter Ondračka – Zvolen 

Ing. Daniel Poničan – Zvolen 

Ing. Ondrej Vandák – Zvolen 

Zdenko Matušiak – Rimavská Sobota 

Roman Drienik – Banská Bystrica 

Radoslav Lichý – Banská Bystrica 

Viktória Čavnická – Tornaľa 
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Dušan Jaššo – Rada Žilina 

Záznam zo zasadnutia: 

Radoslav Lichý (výbor šport. detí) – MsO Banská Bystrica 

- plná podpora výboru, 

- poukazy CVČ problém IČO, 

- 40 detí (2 vedúci), spolu 200 detí v organizácii, dospelých 1300, 

- snaha o zabezpečenie kvalitného vzdelávania detí, 

- k dispozícii rybársky dom, 

- obidvaja vedúci členovia výboru, 

- získali podporu z nadácie Veolia – zamestnanecké granty (200-500€ ročne), 

- krúžok 1x týždenne, 

- letný camp, 

- všestranný krúžok so zameraním na prívlač, 

- deti v krúžku majú všetko zadarmo, 

- pociťuje malú iniciatívu OŠČ v oblasti práce s deťmi, 

- OŠČ prívlač zle vyberá lokality súťaží, 

- treba vyvinúť iniciatívu aby sa OŠČ venovalo systematickej príprave športovcov, 

- navrhuje postupové súťaže vo všetkých disciplínach LRU, 

- za každého vychovaného reprezentanta by malo platiť OŠČ výchovné. 

Zdenko Matušiak – Kokava nad Rimavicou, MsO Rimavská Sobota 

- 24 detí, 

- stretávajú sa v kultúrnom dome, 

- vykopal na vlastné náklady vlastné detské rybníky, 

- dlhodobý nezáujem komunity rybárov o prácu s deťmi a akúkoľvek podporu, tento 

postoj sa postupne mení, vidia výsledky, 

- financuje iba z vlastných zdrojov cca tisíc €, 

- doposiaľ výbor nepodporoval jeho aktivitu s deťmi, 

- 1 krát týždenne, robí to sám a je to jediný krúžok, 

- organizácia 1200členov, 

- je veľmi veľký záujem o krúžok ale nie sú ľudia. 

Ing. Daniel Poničan (výbor práca s deťmi a mládežou, vedúci) – Očová, MsO Zvolen 

- 15-20 detí, 1400 dospelých členov, 227 detí, 

- 4 krúžky v organizácii, 

- on ZŠ Očová, 

- Bc. Marián Lepko má krúžok vo Zvolene 2x týždenne rozdelený na teóriu a prax v RT 

(hala, ihrisko, telocvičňa) a chodia aj na ryby Môťová, 

- Ing. Daniel Poničan má krúžok 1x týždenne – rozdelené teoretická príprava, praktická 

suchá (RT), praktická mokrá (rybolov), 

- ďalšie krúžky CVČ Domino Ing. Ondrej Vandák, Peter Ondračka, 

- rozdelené podľa veku, Peter Ondračka (11 rokov krúžok) malé deti, Ing. Ondrej Vandák 

staršie deti (1x mesačne chodia k vode), 

- postup v systéme vzdelávania začiatočníci – pokročilí – šport. činnosť, 

- pobytové tábory s deťmi už 9 rokov, 
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- každoročne Zlatý blyskáč, 

- kaprové preteky, 

- 4. ročník LRU plávaná (4 kolá počas roka), 

- návšteva pretekov susedných organizácií, 

- medzinárodný rybársky deň (RT), 

- Lov zvolenského úhora. 

Ing. Juraj Tencer – Brehy, MO Nová Baňa 

- 350 členná organizácia a 13 detí v krúžku, 

- všestranný krúžok 10 mesiacov v roku raz týždenne + vychádzky a súťaže, 

- všetky ročníky pohromade – náročné na realizáciu, 

- súťaž pre deti v rybárskych krúžkoch, 

- súťaž pre všetky deti organizácie, 

- krúžok sponzorujú predovšetkým rodičia, 

- slabá podpora organizácie, 

- plánujú pripraviť deti na súťaž Zlatý blyskáč. 

Michal Uhrík, Michal Lamper – Brusno, MO SRZ Podbrezová 

- 31 detí 7-14 rokov, 

- zúčastňujú sa „Badínskeho feedra“ v BB, 

- podpora výboru o prácu s deťmi a mládežou, 

- priestory pre krúžok poskytuje ZUŠ v Dome remesiel, 

- deti vyvíjali sami iniciatívu aby vznikol v Brusne DRK, 

- stretávajú sa 2x do mesiaca, 

- organizácia súťaže Richtárová rotačka spolu s RP Tornádo (Radoslav Lichý) a miestnou 

organizáciou Podbrezová, 

- financovanie krúžku je z vlastných zdrojov (Uhrík, Lamper), 

- venujú sa deťom zo sociálne slabšieho rodinného prostredia, 

- problém je doprava, 

- plánujú začať využívať vzdelávacie poukazy. 

Ptrik Piliar – Podbrezová, MO SRZ Podbrezová 

- 21 detí 7-14 rokov, 

- vedie krúžok 1 rok, 

- stretávajú sa každý týždeň okrem prázdnin, 

- veľká pomoc rybárskej predajne Podbrezová, 

- ekologicky orientovaný krúžok, 

 

Tibor Benedik – Valaská, MO SRZ Podbrezová 

- začína viesť krúžok vo Valaskej, 

- navrhuje bezplatné povolenie pre vedúcich krúžkov, 

- pre deti z rybárskych krúžkov bezplatné miestne povolenie. 

Václav Riapoš – Heľpa, MO SRZ Brezno, člen výboru – deti a mládež 

- 350 rybárov, 

- kedysi boli 4 krúžky teraz sú len 2 v Brezne, 
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- v minulosti sa spolupracovalo z CVČ, 

- zásadný problém – zohnať vedúceho krúžku, 

- krúžok podporuje ZŠ Heľpa, 

- kedysi fungovali z poukazov, teraz na vlastné náklady. 

Peter Žeravý – Polomka, MO SRZ Brezno 

- 6 rokov krúžok, 

- 13 detí, 

- v minulosti pod ZŠ, 

- neskôr ZŠ nevychádzala v ústrety – kolízie termínov, 

- Richtárová rotačka, 

- Badínsky pstruh, 

- podpora okolia, manželky a rybári. 

Mgr. Róbert Horan, Jozef Mačor – Oravská polhora, Námestovo, MO SRZ Námestovo 

- jeden 22 rokov a druhý 12 rokov vedú krúžok, 

- spolupráca so ZŠ, 

- založili OZ Ideálna mládežnícka aktivita, 

- výbor určil príspevok na deti, 

- ľudia prispievajú sponzorsky, 

- venujú sa LRU Plávaná, 

- organizujú Športový deň, 

- podpora riaditeľa školy (rybár), 

- družba z krúžkom v Jablunkove (40 ročná tradícia), 

Viktor Csóri – MO SRZ Tornaľa 

- spolupráca s CVČ, 

- 60 detí v organizácii, 7 detí v krúžku, 

- členov spolu 360, 

- 2x preteky – kaprové a na MDD – voľný štýl, 

- podpora výboru ZO. 

Alexander Ladziansky, Ivan Chlôadný – MO SRZ Banská Štiavnica 

- stretávajú sa 2x do mesiaca, 

- podpora výboru, 

- 10€ deti platia za krúžok, čo zaplatia deti ide naspäť deťom v podobe materiálu, 

- chodia z krúžkom na CHAP, 

- ZO vydáva povolenie na sprevádzanie dieťaťa. 

Spoločné uznesenia: 

Kaprové povolenie počas letných prázdnin – aj na miestne vody. 

Každoročne povinné testy pre všetky deti do 15 rokov a nových mládežníkov. 

Vytvoriť detský facebook celoslovenský – diskusné fórum, stránka... 

Postupná akreditácia DRK (školenia). 
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Zorganizovať detský letný tábor SRZ – Rada. 

Pri všetkých akciách poistenie detí. 

Vytvoriť občianske združenie zo všetkých detí kvôli možnosti uchádzať sa o IUVENTA 

„Podpora“. 

Pre všetkých vedúcich krúžkov – zvláštne povolenie Lichý) (spoluúčasť SRZ pri IUVENTA 

„Podpora“ (Poničan). 

Testy z blyskáča nech sú základom pre testy v základných organizáciách – možnosť doplnenia 

špecifických otázok pre ZO. 
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Zlatý blyskáč pripomienky 

 

Zrušiť okresné a krajské kolá Blyskáča – nemá opodstatnenie. 

Do vedomostných testov Zlatý blyskáč sa dá niekoľko otázok z besied a exkurzie. 

Ideálny termín druhá polovica júna. 

Vypísať do smernice, ktoré preteky OŠČ nominujú deti do kategórie športovci. 

Obmedziť kŕmenie na 5 litrov zmesi – plávaná, feeder. 

Zabezpečiť parkovanie Mara. 

Vybaviť exkurziu (Biely potok a pod.). 

Upresniť zloženie družstiev („krúžok“ a „športovci“). 
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Celoslovenské stretnutie vedúcich rybárskych krúžkov 

zápisnica zo zasadnutia Žilina 17. 2. 2018 

 

Program: 

Uvítanie – vzájomné zoznamovanie. 

Zlatý blyskáč prezentácia. 

Zlatý blyskáč diskusia. 

Koncepcia nového odboru na Rade Žilina. 

Možnosti financovania v budúcnosti. 

Diskusia – dotazník. 

Zúčastnení:  

(8 organizácií) 

Ing. Martin Lipka – Piešťany (športový klub LRU plávaná) 

Miroslav Kšenžigh – Martin 

Ing. Martin Schestág – Martin 

Ing. Dušan Morgoš – Martin 

Juraj Líška – Ružomberok 

Peter Kudláč – Turzovka 

Michal Kuboš – Trstená 

Martin Pallo – Trstená 

Peter Horčička – Bytča 

Marek Lukáč – Bytča 

Ladislav Mušák – Púchov 

Radoslav Šedý – Púchov 

Milan Pastorek – Púchov 

Dušan Jaššo – Rada Žilina (krúžok Kysucké Nové Mesto) 

Neprítomní ospravedlnení v deň zasadnutia: 

Tomáš Levko – Púchov 

Závodský František – Martin 

Martiniak Rudolf – Martin 
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Gabura Rastislav – Martin 

Chorvaát Peter – Trstená 

Mário Hikaník – Žilina 

Tomáš Murčík – Čadca 

Záznam zo zasadnutia: 

Mgr. Dušan Jaššo – Kysucké Nové Mesto (člen výboru) 

- 3 rybárske krúžky v organizácii (2 Kysucké N. Mesto, 1 Horný Vadičov – Branislav 

Minárik), 

- problém s nedostatkom vedúcich krúžkov – nízke finančné ohodnotenie, 

- vysoký záujem detí celkovo vyše 50 detí v krúžkoch z celkového počtu 130 detí, 560 

dospelých, 

- dobrá podpora zo strany ZO, sponzorov, obchodníkov, vynikajúca podpora zo strany 

CVČ a základných škôl, 

- pri práci s deťmi vypomáhajú členovia športových klubov, rodičia, členovia výboru, 

rybárska stráž a ostatní rybári z organizácie, 

- dostatočné materiálno technické zabezpečenie pre všestranný krúžok každý týždeň 

(ekológia, šport, biológia, rybárska etika), 

- 6 – 7 rôznych športových a edukačných podujatí počas roka (sútaže vo všetkých 

technikách, rybárske sústredenia doma i v zahraničí, testovanie na Vianoce). 

Miroslav Kšenžigh – Martin (člen výboru, nie je už vedúci) 

- 5 detských rybárskych krúžkov v organizácii: 

o  Turany – Ing. Dušan Morgoš 6 detí, 

o  Krpeľany – Ing. Martin Schestág 20 detí, 

o  Sučany – František Závodský 8 detí, 

o  Príbovce – Rudolf Martinák st. 28 detí, 

- dostatočné množstvo revírov kde môžu realizovať prácu s deťmi, 

- vedomostné skúšky začiatok marca, 

- ku príležitosti MDD organizujú na súkromnom revíri súťaž pre deti (za uloveného 

kapra, ktorého dieťa pustí je dvojnásobok bodov). 

Ing. Dušan Morgoš – Martin (krúžok Turany) 

- problematické sú zmiešané skupiny s veľkými vekovými rozdielmi, navrhuje delenie 

krúžku podľa veku, 

- presadzuje myšlienku povinného krúžku do 15 roku, 

- krúžok je v ZŠ 2 hodiny týždenne, 

- po predaji povoleniek v marci, vychádzky k vode, 

- všeobecne zameraný krúžok, 

- fungovanie krúžku hradia všetci vedúci z vlastných zdrojov z CVČ odmena 25€/mesiac 

(8-krat v roku). 

Ing. Martin Schestág – Martin (krúžok Krpeľany) 

- krúžok 1 x týždenne pri ZŠ, 
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- všestranne orientovaný krúžok, zákon vyhláška a praktický rybolov, 

- ceny do súťaží zabezpečuje MsO Martin. 

Juraj Líška – Ružomberok (výbor poverený prácou s deťmi) 

- 2 krúžky: 

o  CVČ Elán Ružomberok – Juraj Líška 15 detí, 

o  ZŠ Liptovské Sliače – Peter Šubiak 15 detí, 

- krúžok Ružomberok 2 hodiny 1x týždenne od zač šk. roka do začiatku júna, 

- všeobecne zameraný krúžok – všetky rybolovné disciplíny + RT, 

- krúžok Liptovské Sliače v rovnako 2 hodiny týždenne, 

- všeobecne zameraný krúžok ale viac zameraný na stretávanie v prírode, 

- problém s rybolovom v krúžku v jarných mesiacoch (tečúce vody iba lososové revíry, 

nemajú kaprové tečúce vody). 

Ladislav Mušák – Púchov 

- 6 krúžkov spolu 102 detí: 

o  Púchov – Ing. Marek Šedý, 

o  Dolné Kočkovce – Milan Pastorek (14 rokov vedie krúžok), 

o  Beluša – Ladislav Mušák, 

o  Lieskov – Jaroslav Brezničan, 

o  Lednické Rovne – Tomáš Levko, 

o  Lysá – Juraj Václavík, 

- krúžky pracujú celoročne raz týždenne, 

- všestranne zamerané krúžky s dôrazom na ekológiu a spoznávanie prírody, 

- praktický rybolov vo všetkých rybolovných technikách, 

- v minulosti mali nad 200 detí teraz polovicu, 

- problém dochádzka, problém s priestormi (všetky krúžky nemajú triedu), problém 

s vhodnou lokalitou pre rybolov začiatočníkov, 

- dobrá spolupráca s výborom, 

- problém povolenie na rybolov pre začiatočníkov. 

Peter Horčička – Bytča 

- vedúci: 

o  Peter Horčička (14 rokov práca s deťmi), 

o  Marek Lukáč – nový vedúci, 

o  Michal Gulaša, 

- povolenia na rybolov vydávajú v apríli, 

- krúžok v rybárskom dome, 

- každý piatok sa stretávajú, 

- zabezpečujú vzdelávanie v krúžku pre veľkú spádovú oblasť. 

Martin Pallo – Trstená 

- 5 rokov vedie krúžok, 

- majú 5 vedúcich a cca 100 detí v krúžkoch, 

- krúžok je zameraný na ochranu prírody, rybolov spôsobom CHAP, všestranne 

orientovaný krúžok, 

- povolenie na rybolov vydávajú 15. apríla, 
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- praktické aj teoretické vyučovanie raz za 2 týždne 2,5 hodiny. 

Michal Kuboš – Trstená 

- 5 rybárskych krúžkov: 

o  Trstená – Martin Pallo, 

o  Tvrdošín – Michal Kuboš, 

o  Štefanov nad Oravou – Ján Bedrich, 

o  Oravský Biely Potok, Zuberec, Habovka – Michal Tekeľ, 

o  Nižná nad Oravou – Miroslav Rosina, 

- vedie krúžok 3 roky, 

- dobrá spolupráca so ZŠ, 

- navrhuje zlegalizovať rybolov nováčikov v krúžku – problém so zákonom, 

- návrh – hosťovacie denné povolenie zdarma, 

- krúžok 1x týždenne všestranne zameraný, trvá pol roka. 

Peter Kudláč – Turzovka 

- krúžok vedie 4. rok, 

- zakladajú 2. krúžok, 

- dobrá spolupráca so ZŠ. 

Martin Lipka – Piešťany (športový klub LRU plávaná) 

- športovej činnosti detí a mládeže v LRU sa v Trnavskom kraji venuje Peter Adamčo, 

Jaroslav Heler a Ing. Mária Pethőová, 

- financovanie činnosti cez zamestnanecké granty veľkých firiem, 

- navrhuje hodnotiť všetky disciplíny v Zlatom blyskáči – neabsolvované disciplíny 

formou umiestnenie rovná sa celkový počet súťažiacich + jeden, 

 

Spoločné uznesenia: 

 

Zlegalizovať lov rýb na krúžku kým dieťa nemá povolenie, 

Smernica o vydávaní povolení 6 a 15 ročným deťom – zistiť skutočnosť a informovať vedúcich 

(Juraj Líška), v budúcnosti uskutočniť nápravu – prichádzame o veľa detí, 

Odvod športová činnosť, odvod práca s deťmi – súčasť členského príspevku (Miroslav 

Kšenžigh), 

Presadiť aby bol v každom výbore aspoň jeden vedúci krúžku. 

 

Zlatý blyskáč pripomienky 

 

Feeder, plávaná: 

- jednokolové po 3 hodiny, 
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- jednotlivci najvyšší počet CIPS bodov, 

- družstvá 1. súčet umiestnení 2. CIPS body 

Pri hodnotení družstiev sčítať aj neabsolvované disciplíny – ich hodnota počet družstiev 

v kategórii + jeden. 

Staršie deti v prívlači a muškárení si robia navzájom rozhodcov. Mladšie dospelý dozor.  

Všetci majú vesty. 

Ideálny termín je druhá polovica júna. Pokúsiť sa presunúť blyskáča na nasledujúci víkend. 

Všetci zúčastnení budú poistení. 

Rodičia, ktorí by chceli byť na blyskáči si rezervujú a uhradia ubytovanie a stravu. 

Vybaviť exkurziu. 

Nájsť vhodnú lokalitu. 

Vybaviť parkovanie Liptovská Mara. 
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Celoslovenské stretnutie vedúcich rybárskych krúžkov 

zápisnica zo zasadnutia Trnava 24. 2. 2018 

 

Program: 

Uvítanie – vzájomné zoznamovanie. 

Zlatý blyskáč prezentácia. 

Zlatý blyskáč diskusia. 

Koncepcia nového odboru na Rade Žilina. 

Možnosti financovania v budúcnosti. 

Diskusia – dotazník. 

Zúčastnení:  

(6 organizácií) 

Ľudovít Beňo – Levice 

Peter Hašuk – Sereď 

Ing. Mária Pethőová – Sládkovičovo 

Peter Mišo – Trnava 

Mgr. Vladimír Petráš – Záhorie (Malacky) 

Pavol Kršiak – Záhorie (Malacky, Vysoká pri Morave) 

Ján Dermek – Holíč 

Záznam zo zasadnutia: 

Ľudovít Beňo – Levice 

- problém doprava, 

- obec organizuje detské prázdninové stretnutia – nábor do rybárskeho krúžku, 

- malý záujem detí, 

- všestranný krúžok zameraný na ekológiu, 

- z rybolovných disciplín sa zameriava na plávanú, 

- krúžok financuje ZO – účelovo viazaný finančný príspevok na krúžkovú činnosť. 

Mgr. Vladimír Petráš – Záhorie (Malacky) 

- nedostatok revírov vhodných pre krúžkovú činnosť, 

- sami si vypracovali pracovný zošit pre deti a rozpoznávanie rýb, 

- ¾ detí sa stane rybármi, 

- väčšina prostriedkov použitých v krúžku sú sponzorské príspevky, 

- prispieva aj ZO, 
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- založili OZ Mladý rybár – 2% dane, sponzorské zo sociálnych fondov zamestnancov 

veľkých firiem, 

- každoročne vykazujú použitie finančných prostriedkov, 

- poistenie krúžku – zvláštny produkt pre špecifickú činnosť s deťmi, 

- navrhuje vyčleniť účelovo finančné prostriedky Rady na podporu práce s deťmi, 

- finančné prostriedky, ktoré zoženú nie sú dostatočné na pokrytie práce s deťmi v 9 

obvodoch, 

- častejšie mávajú krúžky v lete ako v zime, 

- založili FB stránku, kde všetci oznamujú či prídu alebo neprídu na krúžok a majú 

prehľad o akciách a ich termínoch, 

- pre dospelých organizujú 3 dňový pretek CHAP za 80€ osoba, do 20 hodín vypredané, 

- pre deti je tento pretek zadarmo, 

- organizujú víkendovú stanovačku pre deti, 

- každé začínajúce dieťa v krúžku má preukaz mladého rybára, ktoré vydáva ZO. Na 

základe neho chodia deti , ktoré ešte nemajú zakúpené povolenie na rybolov s vedúcim 

k vode, 

- navrhuje oslovovať zo strany SRZ firmy s veľkým objemom mzdových 

prostriedkov aby prostredníctvom zamestnaneckých sociálnych fondov prispievali 

na činnosť krúžkov. Materiálne zabezpečenie krúžku sa dá realizovať prostredníctvom 

akcií pre zamestnancov (deň detí a pod). Firma si prostredníctvom zamestnaneckého 

sociálneho fondu môže znížiť základ dane na rozdiel od daru (dar podlieha dani). 

Pavol Kršiak – Záhorie (Malacky, Vysoká pri Morave) 

- na krúžku sa venuje základom rybolovu, zákona, vyhlášky, 

- všestranný detský rybársky krúžok, 

- problém s dopravou – za dopravu dávajú odpracované brigády, 

- celoročné poistenie pre deti – nákladné, 

- v minulosti viedli aj detské letné tábory teraz už nie. 

Ing. Mária Pethőová – Sládkovičovo 

- má skúsenosti s účtovníctvom v OZ, 

- krúžok je pod ZŠ, deti, s ktorými chodieva k vode sú poistené v rámci ZŠ – výlety 

k vode je podujatie školy, 

- navrhuje aby každý člen SRZ prispieval 1€ na prácu s deťmi prostredníctvom členského 

príspevku, 

- treba registrovať deti, ktoré chodia na preteky na OŠČ. 

Ján Dermek – Holíč 

- 1500 členov, 

- v organizácii je jeden krúžok 30 detí, ktorý vedú Ján Dermek a Ing. Hanák, 

- každý týždeň 2 hodiny, 

- všestranný krúžok, 

- zaujala ho myšlienka Blyskáča „hľadá sa všestranný rybár“, 

- navrhuje aby rozhodcovia jednotlivých disciplín boli rozhodcovia OŠČ, 

- každá disciplína by mala byť vyhodnotená iba vtedy ak súťažia minimálne 3 súťažiaci 

v kategórii. 
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Peter Hašuk – Sereď 

- majú v organizácii detský feeder team, 

- ZO schválila 1€ od člena na prácu s deťmi, 

- 2 % z daní ide do rybárskeho krúžku, 

- navrhuje uskutočňovať večerné prednášky o jednotlivých disciplínach. 

Peter Mišo – Trnava 

- finančné problémy nemajú, 

- nízky záujem detí o športovú činnosť, 

- podporuje ich firma Mivardi – Dobrovodský, 

- založili OZ – Plávaná, 

- organizujú preteky CHAP. 

Prebehla diskusia o množstve dovoleného krmiva pri plávanej a feedri Zlatý blyskáč. 

 

Spoločné uznesenia 

 

Zvláštne povolenie pre vedúcich detských rybárskych krúžkov ako odmena za celoročnú prácu. 

1€ na prácu s deťmi prostredníctvom členského príspevku účelovo viazané. 

Poistenie pre deti v rybárskych krúžkoch – vytvoriť zvláštny produkt. 

Deti, ktoré sa zúčastňujú pretekov OŠČ registrovať. 

Vyriešiť problém so začínajúcimi mladými rybármi, ktorí ešte nemajú povolenie na rybolov. 

SRZ by malo oslovovať veľké firmy aby prostredníctvom zamestnaneckých sociálnych fondov 

prispeli na podporu krúžkovej činnosti. 

 

Zlatý blyskáč pripomienky 

 

Rozhodcovia jednotlivých disciplín by mali byť rozhodcovia OŠČ. 

Každá disciplína by mala byť vyhodnotená iba vtedy ak súťažia minimálne 3 súťažiaci 

v kategórii. 

Večerné prednášky o jednotlivých disciplínach. 

Maximálne povolené množstvo krmiva na feeder a plávaná 10 kg v každej disciplíne. 
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Vyhodnotenie dotazníka 

 

Vyhodnotených bolo 35 dotazníkov z celkového počtu 54 zúčastnených vedúcich rybárskych 

krúžkov, športových trénerov a členov výborov základných organizácií. 9 vedúcich krúžkov 

dotazník neposlalo. Ďalších 10 zúčastnených vypisovalo dotazník buď spoločne s kolegami 

z rovnakej základnej organizácie alebo neviedli žiadny rybársky krúžok. 

 

1. Uveďte počet rybárskych krúžkov, ktoré sú vedené vo vašej základnej organizácii. Mená 

vedúcich, pôsobisko a približný počet detí v každom z nich. 

 

Počet krúžkov v základnej organizácii: 

- 1 krúžok – 12 organizácií, 

- 2-3 krúžky – 8 organizácií, 

- 4-6 krúžkov – 5 organizácií. 

 

 

  

počet krúžkov v ZO

1. krúžok 2-3 krúžky 4-6 krúžkov
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Počet vedúcich v základnej organizácii: 

- 1 vedúci – 6 organizácií, 

- 2-3 vedúci – 14 organizácií, 

- 4-6 vedúcich – 5 oranizácií. 

 

 

 

Počet detí organizovaných v rybárskom krúžku v jednotlivých základných 

organizáciách: 

- do 20 detí – 11 organizácií, 

- do 40 detí – 6 organizácií, 

- do 60 detí – 5 organizácií, 

- do 100 a viac detí – 3 organizácie. 

 

 

počet vedúcich v ZO

1 vedúci 2-3 vedúci 4-6 vedúcich

počet detí v ZO

do 20 detí do 40 detí do 60 detí do 100 a viac
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2. Popíšte formu vedenia vášho rybárskeho krúžku. Ako často a akú časť roka sa s deťmi 

stretávate (celoročne každý týždeň, polročne, iba sústredenia, a pod.)? Na čo je váš krúžok 

zameraný (všestranne, súťažný rybolov, ekologicky, rybolovná technika, a pod.). 

 

Frekvencia stretávania a počet hodín týždenne: 

- každý týždeň 2 hodiny počas ŠK roka – 21 krúžkov, 

- každý 2. týždeň 2 hodiny – 7 krúžkov, 

- raz mesačne – 2 krúžky, 

- každý týždeň hodinu iba polovicu roka – 1 krúžok, 

- neuviedli – 2. 

 

 

 

Letné sústredenia: 

- nerobia žiadne – v 26 krúžkoch, 

- robia aspoň 1 – v 5 krúžkoch, 

- neuviedli – v 2 krúžkoch. 

 

frekvencia stretávania

každý týždeň každý 2. týždeň raz mesačne každý týždeň hodinu iba pol roka neuviedli

letné sústredenia

robia nerobia neuviedli
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Smerovanie krúžku: 

- všestranný krúžok – 24 krúžkov, 

- všestranný krúžok so zameraním na biológiu a ekológiu - 6 krúžkov, 

- všestranný so zameraním na šport činnosť – 4 krúžky (v krúžkoch zameraných na 

športovú činnosť sa častejšie vyskytujú komplikácie s dochádzkou a záujmom detí), 

- neuviedol – 1 krúžok. 

 

 

 

3. Čo očakávate od odboru práce s deťmi a mládežou, ktorý v súčasnosti vzniká na sekretariáte 

Rady Žilina? Navrhnite formy spolupráce. 

 

Očakávania: 

- zlepšenie komunikácie medzi krúžkami a Radou, vytvorenie a koordinácia nového 

odboru, organizovanie celoslovenských stretnutí a školení, legislatívna podpora – 17 

vedúcich, 

- tvorba a distribúcia didaktických pomôcok – 16 vedúcich, 

- nová metodika, obsahujúca poznatky, ktoré nie sú všeobecne známe – 11 vedúcich, 

- finančná a materiálna podpora – 8 vedúcich, 

- organizovanie celoslovenských podujatí, táborov, súťaží, exkurzií a výstav – 6 

vedúcich. 

zameranie krúžkov

všestranný všestranný so zameraním na športovú činnosť

všestranný so zameraním na biológiu a ekológiu neuviedol



25 
 

 

 

4. Aké sú najväčšie problémy, s ktorými sa stretávate pri vedení rybárskych krúžkov? Aká je 

komunikácia s Vašou základnou organizáciou? 

 

Problematické javy: 

- nedostatok financií – 17 vedúcich, 

- nedostatok ochotných ľudí pracovať s deťmi – 8 vedúcich, 

- nedostatok didaktických pomôcok – 4 vedúci, 

- slabá dochádzka detí do krúžku – 3 vedúci, 

- nedostatok vhodných revírov pre krúžok – 2 vedúci, 

- nedostatok metodík – 1 vedúci, 

- nedostatočná podpora pri detských pohárových pretekoch – 1 vedúci. 

 

 

17
16

11

8

6

nový odbor a jeho
koordinácia

didaktické pomôcky nová metodika finančná a materiálna
podpora

celoslovenské
podujatia

očakávania

17

8

4
3

2
1 1

nedostatok
financií

nedostatočná
ochota ľudí
pracovať s

deťmi

nedostatok
didaktických
prostriedkov

slabá dochádzka nedostatok
vhodných

revírov

nedostatok
metodík

slabá podpora
pohárových

pretekov

problematiké javy
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Podpora výboru ZO: 

- výbor ZO podporuje prácu s deťmi – 19 vedúcich, (polovica z týchto dotazníkov, 

v ďalších otázkach týkajúcich sa financovania uvádza žiadnu alebo minimálnu 

podporu), 

- výbor ZO nepodporuje prácu s deťmi alebo iba minimálne – 12 vedúcich, 

- neuviedli – 3 vedúci. 

 

 

 

5. Čo podľa Vášho názoru najviac odrádza potenciálnych vedúcich rybárskych krúžkov od tejto 

profesie? Uveďte prípadné skúsenosti s náborovou činnosťou do radov vedúcich alebo s 

nábormi detí do rybárskych krúžkov. 

 

Nezáujem pracovať s deťmi v detských rybárskych krúžkoch: 

- časová zaneprázdnenosť, krúžok je na úkor času stráveného s rodinou – 25 vedúcich, 

- nízke finančné ohodnotenie a vysoká miera zodpovednosti – 21 vedúcich, 

- náročnosť profesie vedúceho krúžku – 8 vedúcich, 

- nízky záujem detí – nie sú potrební – 2 vedúci, 

- neuvádzajú – 5 vedúci. 
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čas na úkor rodiny nízke fin. ohodnotenie
a vysoká zodpovednosť

náročnosť profesie nízky záujem detí neuvádzajú
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6. Aký je váš približný rozpočet pre materiálne zabezpečenie a dopravu celoročného fungovania 

krúžku vrátane cien do súťaží? Uveďte zdroje financovania a približnú sumu (neuvádzajte vašu 

odmenu ani mzdu). 

 

Rozpočet pre materiálne zabezpečenie 1 krúžku v ZO: 

- nad 4 000€ - 1 krúžok, 

- do 2 000€ - 1 krúžok, 

- do 1 500€ - 1 krúžok, 

- do 1 000€ - 3 krúžky, 

- do 500€ - 8 krúžkov, 

- do 200€ - 4 krúžky, 

- do 100€ - 3 krúžky, 

- žiaden rozpočet – 2 krúžky, 

- neuvádzajú –13. 

 

 

 

Zdroje financovania materiálneho zabezpečenia: 

- základná organizácia – 16 krúžkov, 

- sponzori, rodičia, – 10 krúžkov, 

- samofinancovanie – 7 krúžkov, 

- centrum voľného času alebo škola – 5 krúžkov, 

- obec – 4 krúžky, 

- zamestnanecké sociálne fondy firiem z vysokým objemom mzdových prostriedkov – 3 

krúžky (z toho jeden športový klub), 

- Iuventa – 1 krúžok. 

materiálne zabezpečenie

nad 4 000€ do 2 000€ do 1 500€ do 1 000€ do 500€

do 200€ do 100€ žiaden rozpočet neuvádzajú
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7. Popíšte vlastnú ideálnu predstavu celoročného financovania detského rybárskeho krúžku z 

hľadiska materiálneho zabezpečenia a dopravy (ceny do súťaží, spotrebný materiál, výbava na 

požičiavanie, výroba nástrah, krmivo príp. boilies, cestovné príkazy príp. preprava autobusom 

a ďalšie). 

 

Ideálna predstava o financovaní (materiálne zabezpečenie): 

- okolo 1 500€ ročne – 2 vedúci, 

- okolo 1 000 € ročne – 4 vedúci, 

- 400 – 600 € ročne 3 vedúci, 

- neuvádzajú – 27 vedúci. 
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8. Aká je vaša mesačná alebo ročná odmena za vedenie jedného detského rybárskeho krúžku 

(cca do 15 detí)? Okrem mesačnej mzdy z CVČ alebo školy uveďte aj odmenu z vašej základnej 

organizácie (napíšte aj to ak žiadnu nedostávate). Úľavu na cene povolenia, povolenie zdarma 

alebo iné benefity uveďte samostatne. 

 

Osobné príjmy za vedenie detského rybárskeho krúžku: 

- úľava na miestnom alebo celozväzovom povolení – 24 vedúcich, 

- mzda v centre voľného času alebo v základnej škole (20-50€/mesačne – 8 mesiacov 

v roku) – 10 vedúcich, 

- ročná odmena od ZO do 300€ - 2 vedúci, 

- ročná odmena od ZO do 150€ - 4 vedúci, 

- bez akejkoľvek odmeny – 5 vedúcich, 

- neuvádzajú – 2 vedúci. 

 

 

 

9. Skúste odhadnúť adekvátnu priemernú mesačnú odmenu pri 2 hodinách týždenne (15 detí) 

pre vedúceho rybárskeho krúžku vrátane kompenzácie telefonovania a cestovných nákladov, 

náročnej prípravy a znášania rizika spojeného s prácou s deťmi pri vode počas 8 mesiacov v 

roku (neuvádzajte náklady v súvislosti s vybavením, cien do súťaží a iných materiálnych vecí, 

ktoré nepatria do osobných nákladov vedúceho). 

 

Adekvátna mesačná odmena (osobný príjem vedúceho krúžku): 

- nežiada žiadnu odmenu – 2 vedúci, 

- 15 € – 1 vedúci, 

- 20-30€ – 3 vedúci, 

- 40-60€ – 11 vedúcich, 

- 80-150€ - 6 vedúcich, 

- celoročné zvláštne povolenie – 2 vedúci. 

24

10

2
4 5

2

úľava na povolení mzda CVČ, ZŠ ročná odmena do 
300€

ročná odmena do 
150€

bez odmeny neuvádzajú

osobné príjmy
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10. Uveďte a popíšte alternatívne zdroje financovania činnosti detských rybárskych krúžkov 

(financie mimo SRZ, CVČ a ZŠ), s ktorými máte skúsenosti alebo o nich viete sprostredkovane. 

 

Možnosti financovania z externých zdrojov: 

- granty miest a samosprávy, 

- sociálne fondy veľkých firiem, 

- sponzorské príspevky obchodníkov, rybárov, rodičov a iné, 

- 2 % z daní venované OZ, 

- Iuventa (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu), 

- samofinancovanie. 

 

  

2

1

3

11

6

2

nežiada odmenu 15 € 20-30€ 40-60€ 80-150€ zvláštne povolenie

adekvátna odmena
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Záver 

 

Okrem dopracovania smernice Zlatý blyskáč sa na stretnutiach podarilo získať cenné 

informácie o stave detských rybárskych krúžkov, ich spolupráci so základnými organizáciami 

a centrami voľného času. Získali sme cenné námety a odporúčania, ako čiastočne financovať 

detské rybárske krúžky z externých zdrojov. Jasne sa definovali základné problémy, ktoré treba 

riešiť na úrovni Rady SRZ a špecifikovali sa požiadavky vedúcich na referenta pre prácu 

s deťmi a mládežou a novovznikajúci odbor. Zároveň bola prezentovaná vízia referenta 

o ďalších systémových krokoch zo strany SRZ. 

 

Očakávania vedúcich krúžkov od odboru práce s deťmi a mládežou: 

 

- koordinácia krúžkovej činnosti, zintenzívnenie vzájomnej komunikácie – krúžky medzi 

sebou, Rada a detské rybárske krúžky, internetová stránka, facebookový profil, 

distribúcia metodík a pomôcok, informácie o možnostiach financovania, exkurzie, 

výstavy, 

- zlepšenie podmienok pre prácu v detských rybárskych krúžkoch, priama finančná 

podpora, materiálne zabezpečenie, 

- metodiky jednotlivých disciplín, nová metodika pre vedúcich na prácu s deťmi 

a mládežou, 

- didaktické pomôcky: mapa revírov, plagát s rybami, pracovné zošity, pexeso, 

elektronickú učebnicu – pre vedúcich aj pre žiakov, 

- spoločný obsah učiva pre celú SRZ – základné kurikulum, ktoré si dopĺňa 

a prispôsobuje vedúci podľa regionálnych špecifík, spoločný základ vedomostných 

testov, 

- organizovanie väčšieho množstva podujatí celoslovenského charakteru zo strany Rady, 

organizovanie Zlatého blyskáča, organizovanie letného tábora pre deti, 

- vplývať na formovanie legislatívy – dospelý sprievodca nemusí mať povolenie (rybolov 

v letných mesiacoch), 

- zlegalizovať rybolov nových členov organizovaných v detských rybárskych krúžkoch, 

- povolenie za 1€ pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

- školenia pre skúsených vedúcich a pre začínajúcich vedúcich, akreditácia, 

- vplývať na ZO, aby venovali zvýšenú pozornosť práci s deťmi, každý výbor by mal mať 

člena, ktorý pracuje s deťmi, 

- založiť občianske združenie, ktoré bude združovať deti a mládež – čerpanie 

prostriedkov Iuventa (nové stanovy združenia, ktorých členovia budú deti, mládež 

a vedúci, a ktoré nebudú obsahovať športovú činnosť – podmienka získania 

prostriedkov z výzvy „Podpora“), 

- poistenie pre deti v rybárskych krúžkoch – vytvoriť zvláštny produkt, 

- každoročne organizovať celoslovenské stretnutie vedúcich, 

- kaprové povolenie počas letných prázdnin – aj na miestne vody, 

- každoročne povinné testy pre všetky deti do 15 rokov a nových mládežníkov, 
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- upraviť stanovy a smernicu o vydávaní povolení tak, aby deti, ktoré dosiahnu 

v príslušnom kalendárnom roku 15 rokov, mali možnosť výberu medzi detským 

a mládežníckym povolením, 

- pri tvorbe novej vyhlášky presadiť aby sprievodcom dieťaťa do 15 rokov mohol byť nie 

len rybár, ale aj sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá absolvovala školenie a skúšku z 

rybárskej legislatívy (kľúčové opatrenie pri deťoch nerybárov). 

- registrovať deti, ktoré sa zúčastňujú pretekov OŠČ, 

- oslovovať veľké firmy aby prostredníctvom zamestnaneckých sociálnych fondov 

prispeli na podporu krúžkovej činnosti. 

 

Navrhované formy finančnej podpory vedúcim detských rybárskych 

krúžkov na základe uznesení: 

 

- pre všetkých vedúcich krúžkov – zvláštne povolenie (spoluúčasť SRZ pri projekte 

Iuventa „Podpora“), 

- navýšiť členský príspevok o 1€ na podporu práce v detských rybárskych krúžkoch a 1€ 

na podporu športovej činnosti detí a mládeže – účelovo viazané príspevky od každého 

člena. 

 

Návrh ďalšieho postupu referenta pre prácu s deťmi a mládežou: 

 

1. Vychádzajúc z vyhodnotenia dotazníka v otázke očakávaní ďalších krokov referenta, 

navrhujem ustanoviť pre každý kraj jedného koordinátora, ktorý bude zodpovedný za rozvoj 

svojho regiónu (spočiatku nemusia byť vo všetkých krajoch). 

- mal by sprostredkovať komunikáciu medzi jednotlivými vedúcimi krúžkov a referátom 

v Rade, 

- venovať sa náborovej činnosti do radov vedúcich a rozvíjať krúžkovú činnosť (byť 

súčinný pri podujatiach zameraných na prácu s deťmi, neskôr organizovať školenia, 

a pod.), 

- spoluorganizovať podujatia celoslovenského charakteru, 

- kontrolovať distribúciu finančných prostriedkov, 

- podieľať sa na vytváraní novej metodiky a didaktických materiálov, 

- informovať o najvýznamnejších podujatiach a novinkách zo svojho regiónu na stránke 

Rady. 
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2. V nasledujúcom období navrhujem zostaviť pracovnú skupinu, ktorá by spolupracovala na 

tvorbe elektronickej učebnice pre vedúcich detských rybárskych krúžkov a iných didaktických 

materiáloch. 

K dispozícii zatiaľ sú zatiaľ iba pexesá a magnetky. Vedúci krúžkov požadujú plagáty na 

rozpoznávanie rýb, aktualizovanú mapu revírov SRZ, pracovné zošity a metodiky jednotlivých 

rybolovných disciplín. Najviac však novú metodiku obsahujúcu iné ako všeobecne známe 

postupy. 

 

3. Navrhujem presadiť vo formujúcej sa vyhláške nového zákona aby mohol byť dospelým 

sprievodcom dieťaťa do 15 rokov aj nerybár, ktorý absolvuje školenie. 

V súčasnom stave prichádzame o veľkú skupinu detí nerybárov, ktoré prakticky nemôžu loviť 

ryby od júna do konca septembra. 

 

4. Navrhujem schváliť, aby nováčikovia v detských rybárskych krúžkoch dostali prvé 

povolenie zdarma. 

Vyrieši sa tak najfrekventovanejšia otázka celoslovenských stretnutí: ako legalizovať rybolov 

nováčikov v detských rybárskych krúžkoch? 

 

5. Navrhujem upraviť smernicu o vydávaní povolení pre deti do 15 rokov tak, aby deti z celého 

Slovenska mohli na miestnu kaprovú povolenku loviť ryby na všetkých kaprových revíroch SRZ 

bez ohľadu na to, či ide o revír v rozsahu celozväzového povolenia, revír Rady alebo revír 

v obhospodarovaní ZO. 

Pomôžeme tak rozvoju rybárstva v rámci rodiny, keď chodia deti na prázdniny k starým 

rodičom. 

 

6. Navrhujem upraviť stanovy a smernicu o vydávaní povolení tak, aby deti, ktoré dosiahnu v 

príslušnom kalendárnom roku 15 rokov mali možnosť výberu medzi detským a mládežníckym 

povolením. 

Súčasná smernica síce upravuje rozpor medzi platnými stanovami a vyhláškou, je však 

nespravodlivá voči deťom narodeným v druhej polovici kalendárneho roka. Povinnosť zakúpiť 

si povolenie ako mládež je pre dieťa v 9. ročníku základnej školy často dôvodom zanechania 

rybárstva. 

 

7. Navrhujem pri najbližšom schvaľovaní výšky členského príspevku navýšiť členský príspevok 

o čiastku na podporu práce s deťmi a mládežou. 

V troch otázkach vyhodnocovaného dotazníka (problematické javy, nezáujem pracovať 

s deťmi, osobné ohodnotenie) sa problém nedostatočného ohodnotenia práce vedúcich 

rybárskych krúžkov ukázal ako zásadný. Je nepochybne hlavnou príčinou nepriaznivého 
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stavu práce s deťmi a mládežou v Slovenskom rybárskom zväze. Ak chceme tento trend 

zvrátiť, musíme svoju pozornosť zamerať na tých, ktorí priamo s deťmi pracujú. 

 

8. Navrhujem do roku 2021 pripraviť a uskutočniť všetky potrebné opatrenia pre zapojenie sa 

do výzvy „Podpora“ Iuventa. 

Je to potenciálne významný zdroj príjmu finančných prostriedkov poskytovaných 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR určených na podporu detí a mládeže. 

 

Uskutočnené kroky v uplynulom období: 

 

1. Registrácia vedúcich detských rybárskych krúžkoch na stránke Rady. Vznikol nový 

adresár, na základe ktorého je možné jednoducho kontaktovať vedúceho krúžku na 

celom Slovensku. Vytvorilo sa nové oddelenie na hlavnej lište stránky. Vedúci krúžkov 

do jednotlivých sekcií prispievajú článkami, a informujú tak o svojej činnosti. 

2. Priebežne informujeme vedúcich krúžkoch o možnostiach čerpania prostriedkov 

z grantových schém krajských samospráv. Plánujeme termínový kalendár ukončenia 

výziev rozšírený o dotácie z miest. 

3. Na základe iniciatívy pána tajomníka sa rozbieha materiálna podpora registrovaných 

detských rybárskych krúžkov. 

4. Prebehli konzultácie s pracovníčkou Iuventy v súvislosti s plánovaným zapojením sa 

do výzvy „Podpora“.  

 

Poďakovanie za ústretovosť pri realizácii stretnutí a bezplatné poskytnutie zasadacích 

priestorov patrí základným organizáciám: MsO SRZ Košice, MsO SRZ Banská Bystrica, MsO 

SRZ Trnava. Zvlášť treba poďakovať MsO SRZ Bratislava V. za snahu apelovať na 

funkcionárov základných organizácií Bratislavského kraja, aby začali venovať tejto 

problematike zvýšenú pozornosť. V neposlednom rade vedeniu SRZ za vytvorenie takéhoto 

priestoru pre komunikáciu medzi vedúcimi krúžkov a Radou SRZ. Je to začiatok novej 

spolupráce zameranej na vytváranie lepších podmienok pre vznik nových a rozvoj existujúcich 

detských rybárskych krúžkov. 

 

 

Mgr. Dušan Jaššo 

referent pre prácu s deťmi a mládežou, sekretariát SRZ – Rada Žilina 

 


