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Vážení vedúci rybárskych krúžkov, vážení rodičia a milé deti. 
 
Odbor práce s deťmi a mládežou na sekretariáte SRZ – Rada, Žilina pre Vás tento rok pripravil ďalší 
ročník tradičnej rybárskej súťaže pre deti od 6 do 15 rokov Zlatý blyskáč. Za účelom zatraktívnenia súťaže 
a s cieľom pritiahnuť čo najširší okruh záujemcov z radov mladých rybárov je tento ročník obohatený 
o ďalšie rybolovné disciplíny pri vode. Zmenil sa aj celkový charakter a zameranie súťaže. Orientuje sa 
predovšetkým na sprostredkovanie zážitkov a poznávanie. 
 
Termín konania: 14. – 17. september 2017 
 
Miesto konania: revíry MsO Zvolen – 3-5410-1-1 VN Môťová, 3-1080-2-1 Hron č. 7, ZŠ J. Alexiho 
 
Organizačný štáb: 
 
Garant Rady SRZ: Ing. Ľuboš Javor 
Riaditeľ súťaže: deleguje MsO SRZ Zvolen 
Hlavný organizátor: Mgr. Dušan Jaššo 
Hlavný rozhodca: deleguje Rada SRZ 
Rozhodcovia a technickí vedúci pre jednotlivé disciplíny: Milan Pavlovský (plávaná), Matej Oťaheľ 
(prívlač), Ladislav Ješ (feeder), Bc. Marián Lepko (rybolovná technika), Dušan Jaššo (vedomostné testy) 
Bodovacia komisia: hlavný rozhodca + rozhodcovia pre jednotlivé disciplíny 
Počas trvania pretekov je zabezpečená zdravotnícka služba a záchranár. 
 
Časový harmonogram: 
 

1. deň štvrtok (14.9.): 

9:00 – 11:00 prezentácia a ubytovanie (registračný pult prízemia internátu SOŠ drevárska), 

11:00 – 11:30 slávnostné otvorenie súťaže, losovanie, sľub pretekárov (klubovňa), 

11:30 – 12:30 obed SOŠ drevárska (jedáleň), porada vedúcich a rozhodcov, 

12:30 – 13:30 presun na pretekársku trať Hron, 

13:30 – 14:30 spoločný nástup – lektor prívlač (pri vode), 

15:00 – 17:30 preteky prívlač, 

18:00 – 19:00 večera (jedáleň), 

19:00 beseda – SOŠ v Ivanke pri Dunaji, OZ Slatinka Voda a život (klubovňa). 

2. deň piatok (15.9.): 

6:00 – 7:00 raňajky (jedáleň), 

7:00 – 7:30 presun na pretekársku trať VN Môťová, 

7:30 – 8:30 lektor plávaná (pri vode), 

8:30 – 9:30 príprava vybavenia a vnadenie, 

9:30 – 12:00 preteky plávaná, 

12:30 – 13:30 obed (jedáleň), 



13:30 – 15:30 vedomostné testy a rozpoznávanie rýb (klubovňa), 

15:45 – 17:45 lektor feeder, lektor rybolovná technika (klubovňa), 

18:00 večera – grill party (pri internáte). 

3. deň sobota (16.9.): 

6:00 – 7:00 raňajky, 

7.00 – 7:30 presun na ihrisko ZŠ Janka Alexyho, 

7:30 – 12:30 preteky rybolovná technika, 

13:00 – 14:00 obed, 

14:00 – 14:30 presun na pretekársku trať VN Môťová,  

14:30 – 15:30 príprava vybavenia a vnadenie, 

15:30 – 18:00 preteky feeder, 

19:00 – 20:00 večera, 

20:00 beseda s tajomníkom SRZ (klubovňa). 

4. deň nedeľa (17.9.): 

7:00 – 8:00 raňajky, 

9:00 – 11:30 nesúťažný rybolov v prítomnosti vedúcich krúžkov – VN Môťová, 

12:00 – 13:00 obed, 

13:00 vyhodnotenie pretekov. 

 

Pravidlá súťaže: 
 
Súťaže sa môžu zúčastniť všetky deti vo veku od 6 do 15 rokov (vrátane), ktoré pravidelne navštevujú 
rybársky krúžok (nerozhoduje či krúžok zriadilo CVČ, ZŠ, základná organizácia SRZ alebo ho založil 
samostatný vedúci krúžku bez inštitucionálnej podpory). Každá základná organizácia môže do súťaže 
obsadiť maximálne 2 družstvá, ktoré pozostávajú minimálne z 2 a maximálne zo 4 súťažiacich. 
Každé družstvo musí mať svojho dospelého sprievodcu (vedúceho krúžku). Súťaž sa vyhodnocuje 
v dvoch vekových kategóriách: 6-10 rokov a 11-15 rokov (rozhodujúci je dosiahnutý vek v rámci 
kalendárneho roka). Povinná disciplína je vedomostný test a spoznávanie rýb. Účasť na disciplínach 
plávaná, feeder, prívlač a rybolovná technika je dobrovoľná a voliteľná (deti môžu súťažiť vo 
všetkých alebo iba v niektorých disciplínach). Súťažiaci, ktorí sa rozhodnú nesúťažiť v niektorej z týchto 
disciplín, budú mať príležitosť zoznámiť sa s ňou ako pozorovatelia. Samostatne sa bude vyhodnocovať 
súťaž jednotlivcov (každej vekovej kategórie zvlášť) a súťaž zmiešaných družstiev. Aby mohlo byť 
družstvo vyhodnotené musí absolvovať minimálne 2 voliteľné disciplíny, a v každej obsadiť 
minimálne 2 pretekárov. V súťaži jednotlivcov rozhoduje najvyšší dosiahnutý počet bodov v každej 
disciplíne. V súťaži družstiev rozhoduje súčet dvoch najlepších umiestnení členov družstva v rámci 
každej absolvovanej disciplíny. Do celkového hodnotenia sa započítajú 3 najlepšie súčty 
absolvovaných disciplín (jednej povinnej a dvoch voliteľných). Loví sa v súlade zo zákonom č.139/2002 
a miestne hosťovacie povolenie na revír 3-5410-1-1 VN Môťová bezplatne zabezpečí MsO SRZ Zvolen. 



Pravidlá pretekov plávaná a feeder 
 
3-5410-1-1 VN Môťová (58 ha) – breh trate je trávnatý, trať je hlboká 1,5 až 2 m a široká cca 200 m, dno 
je štrkové s miernym nánosom bahna bez prekážok. Výskyt rýb: pleskáč vysoký, pleskáč malý ,plotica 
červenooká, belička európska, kapor rybničný. 
 
1. Na preteku plávaná sa loví výlučne spôsobom na plávanú s použitím jednej udice alebo biča maximálnej 
dĺžky 8 metrov (deti 11-15 rokov) a maximálnej dĺžky 6 metrov (deti 6-10 rokov), s jednoháčikom bez 
protihrotu (alebo so zatlačeným protihrotom). Lov na deličku je zakázaný. Na preteku feeder sa loví 
výlučne spôsobom na feeder s použitím jedného feedrového prútu ľubovoľnej dĺžky s jednoháčikom 
bez protihrotu (alebo so zatlačeným protihrotom). Počas obidvoch pretekov môžu mať pretekári 
pripravené ľubovoľné množstvo prútov ale loviť môžu iba na jeden z nich. 
2. Návnadové zmesi môžu byť tvorené z prírodných a komerčne vyrábaných substancií (kamienky, hlina, 
rastlinné zmesi, lepidlá, posilňovače) a môžu obsahovať aj živočíšne zložky (kostné červy a iné) okrem 
patentky. Vnadenie v obidvoch disciplínach pred a aj počas preteku je obmedzené na 10 litrov zmesi a 1 
liter živej návnady. Pri preteku plávaná je povolené formovať gule s vnadiacimi zmesami obidvomi 
rukami iba počas prípravy a zakrmovania pred pretekom. V priebehu preteku sa môžu formovať gule 
s vnadiacimi zmesami iba jednou rukou a vnadiť buď prostredníctvom praku alebo rukou. Pri 
preteku feeder je možné kŕmiť iba prostredníctvom feedrového krmítka. Nesmú sa používať umelé 
nástrahy, nástrahové rybky a vodný hmyz. 
3. Pretekár musí byť úplne samostatný. Musí si dokázať naviazať háčik, samostatne ovládať udicu a 
zdolávať ryby. V prípade zdolávania väčšej ryby (v kategórii 6-10 rokov) alebo pri vzniku 
mimoriadnej situácie, môže pri podoberaní pomôcť dospelý sprievodca, vedúci alebo rozhodca. 
Každý pretekár musí mať podberák a uvoľňovač háčikov. 
4. Pretekár je povinný dodržiavať zásady zaobchádzania s rybami. To znamená, že ryby smie chytať 
výlučne s mokrými rukami. Ak pretekár uloví rybu dosahujúcu lovnú mieru (napr. kapra) je potrebné 
použiť podložku na ryby. Prechovávať ryby v sakoch, sieťkach alebo kýblikoch je zakázané. Ulovená 
ryba musí byť po kontrole rozhodcom a po uvoľnení z háčika okamžite pustená späť do vody. 
5. Všetky ulovené ryby, ktoré nedosahujú lovnú mieru a ryby, ktoré nemajú stanovenú lovnú mieru, majú 
hodnotu 0,1 bod. Ryby dosahujúce lovnú mieru (vrátane) majú hodnotu 1 bod pričom každých 
dosiahnutých 5 cm nad lovnú mieru má hodnotu ďalšieho 0,5 bodu (príklady: pleskáč vysoký 29 cm = 0,1 
bodu, pleskáč vysoký 33 cm = 1bod, pleskáč vysoký 35 cm = 1,5 bodu atď.). 
6. Pred začatím lovu budú mať pretekári 60 minút na prípravu a vnadenie. Prvým signálom sa pretek 
začína a druhým signálom sa pretek končí. Obidva preteky (plávaná aj feeder) sú jednokolové. Umiestnenie 
závisí od dosiahnutého počtu bodov. Pri rovnosti bodov rozhoduje najväčšia ulovená ryba. 
7. Každý pretekár loví na vlastné nebezpečenstvo. 
 
Pravidlá pretekov prívlač 
 
3-1080-2-1 Hron č.7 MsO Zvolen – breh trate je trávnatý a regulovaný, trať je hlboká 0,5 až 2,5 m a široká 
cca 25m, dno je kamenisté miestami s nánosom bahna. Výskyt rýb: jalec hlavatý, belička európska, mrena 
severná, podustva severná, ostriež zelenkavý, pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň tymianový, hlavátka 
podunajská. 
 
1. Na tomto preteku sa loví výlučne spôsobom na prívlač s použitím jednej udice ľubovoľnej dĺžky. Všetky 
nástrahy musia byť opatrené buď jednoháčikom, dvoj- alebo trojháčikom bez protihrotov (alebo so 
zatlačenými protihrotmi, pri wobleroch môže byť háčikov viac). Počas pretekov môžu mať pretekári 
pripravené ľubovoľné množstvo udíc ale loviť môžu iba na jednu z nich. 
2. Loví sa výlučne na umelé prívlačové nástrahy bez použitia sbira (záťaž môže byť len súčasťou nástrahy). 
Ako nástrahy môžu byť použité woblery, rotačné blyskáče, plandavky, ripre, twistre, marmyšky, cikády, 
devony a iné prívlačové nástrahy vyrobené z gumy, plastových hmôt, kovu, dreva a ich kombinácií. Je 



zakázané používať nástrahy alebo dráždidlá z peria, kože, srsti, textílií a syntetických vlákien 
napodobňujúcich perie a srsť. Na nástrahu sa môžu aplikovať stimulačné látky (dipy). Akékoľvek 
vnadenie je zakázané. 
3. Pretekár musí byť úplne samostatný. Musí si dokázať naviazať nástrahu, samostatne ovládať udicu 
a zdolávať ryby. Podoberať ryby môže rozhodca alebo sprevádzajúci dospelý (kedykoľvek môže 
vstupovať do pretekárskeho územia). Každý pretekár loviaci na tomto preteku musí mať prívlačový (alebo 
podobný) podberák s predĺženou rúčkou (z bezpečnostných príčin) a uvoľňovač háčikov. 
4. Pretekár je povinný dodržiavať zásady zaobchádzania s rybami. To znamená, že rybu smie chytať 
výlučne s mokrými rukami a čo najskôr po obodovaní ju pustiť späť do vody. Prechovávať ryby 
v sakoch, sieťkach alebo kýblikoch je zakázané. 
5. Bodujú sa iba ryby ulovené v hlavovej časti (to znamená, že podseknuté ryby v ostatných častiach tela 
sa nebodujú). Lososovité a lipňovité druhy pstruh potočný, pstruh dúhový, sivoň potočný, hlavátka 
podunajská a lipeň tymianový majú hodnotu 3 body. Ploska pásavá a belička európska má hodnotu 0,1 
bodu. Všetky ostatné ulovené druhy rýb majú hodnotu 1 bod. 
6. Pred začatím lovu budú mať pretekári 45 minútovú ukážku techniky lovu na prívlač a potom 30 minút 
na presun k vylosovaným miestam. Pretek je dvojkolový (každé kolo hodina) s polhodinovou prestávkou 
uprostred. Zvukové signály určujú začiatok a koniec obidvoch kôl preteku. Pripravených štandov bude 
dvakrát viac ako pretekárov. Pretekár loví prvých 5 minút na štande, ktorý si vylosoval a potom sa môže 
presunúť na iný ľubovoľný štand, ktorý nie je obsadený iným pretekárom. Celkové umiestnenie závisí od 
súčtu umiestnení v obidvoch kolách. Pri rovnakom súčte umiestnení rozhoduje počet ulovených rýb. 
7. Všetkým pretekárom organizátor zabezpečí záchranné vesty. Na pretekárskej trati bude prítomný 
záchranár. Počas celej súťaže je zakázané brodenie. Každý pretekár loví na vlastné nebezpečenstvo. 
 
Pravidlá pretekov rybolovná technika 
 
Ihrisko ZŠ Janka Alexiho 
Súťaží sa podľa pravidiel ICSF a platných predpisov pre športovú činnosť rady SRZ. Súťaží sa v dvoch 
vekových kategóriách (6-10, 11-15). 
 
Veková kategória 6-10 r. – trojboj: 
D3 – záťaž presnosť Arenberg, 
D4 – záťaž terč, 
D5 – záťaž diaľka jednoručne. 
 
Vybavenie D3, D4: prút – jednoručný, min. 1,37m – max. 2,50m, najmenej 3 priebežné a jedno koncové 
očko, max. priemer koncového očka je 10 mm a max. priemer spodného očka je 50 mm, dĺžka rukoväte 
nesmie presiahnuť 1/4 dĺžky prútu; navijak – štandardný s otvorenou cievkou, zmena prevodu je 
povolená; silón – ľubovoľný, rovnakého priemeru po celej dĺžke, minimálna dĺžka 20 m; záťaž – plastová, 
schválená ICSF, bez povrchových úprav, farba biela, váha 7,5 gr. plus/mínus 0,15gr. vrátane očka 
(plastové záťaže budú na zapožičanie). 
Vybavenie D5: prút – rovnaký ako pri D3, D4; navijak – rovnaký ako pri D3, D4; silon – minimálny 
priemer 0,18 mm bez mínusovej tolerancie, rovnaký priemer po celej dĺžke; náväzec – minimálny priemer 
0,25 mm bez mínusovej tolerancie, minimálna dĺžka náväzca od záťaže po navijak je jedna kompletná 
otáčka na cievke; záťaž – plastová, schválená ICSF, bez povrchových úprav, farba biela, váha 7,5 gr 
plus/mínus 0,15gr. vrátane očka (plastové záťaže budú na zapožičanie). 
 
  



Veková kategória 11-15 r. – päťboj: 
D1 – mucha terč, 
D2 – mucha diaľka jednoručne, 
D3 – záťaž presnosť Arenberg, 
D4 – záťaž terč, 
D5 – záťaž diaľka jednoručne. 
 
Vybavenie D1: prút – max. dĺžka 3m, muškársky jednoručný; navijak – ľubovoľný muškársky, celá šnúra 
aj s náväzcom musí vojsť na cievku; šnúra – schválená ICSF – Airflo alebo 3M, minimálna dĺžka 13,50 
m; náväzec – minimálna dĺžka 1,80m, musí byť z iného materiálu ako je šnúra, koniec náväzca musí byť 
min. 30 cm dlhý s maximálnym priemerom 0,50 mm, farba dobre viditeľná – žltá, oranžová, neónová 
zelená. 
Vybavenie D2: prút – max. dĺžka 3m, muškársky jednoručný; navijak – ľubovoľný muškársky, celá šnúra 
aj s náväzcom musí vojsť na cievku; šnúra – oranžová, schválená ICSF – Airflo, žiadne úpravy nie sú 
povolené, chlapci – minimálna dĺžka 13,5 m, maximálna váha 38gr. +0,2 gr., dievčatá – minimálna dĺžka 
13,5 m, maximálna váha 34gr. + 0,2 gr; náväzec – minimálna dĺžka 1,80m – maximálne 3,00m. 
Vybavenie D3, D4, D5: rovnaké ako vo vekovej kategórii 6-10 rokov. 
 
Vedomostný test a rozpoznávanie rýb 
 
Jedáleň SOŠ drevárska 
Súčasťou súťaže bude vedomostný test, ktorý obsahuje základné otázky z ichtyológie, tie najdôležitejšie 
otázky praktického rybolovu z oblasti zákona č. 139/2002 a vykonávacieho predpisu. Znalosti z anatómie 
rýb si deti overia prostredníctvom rozpoznávania fotografií na dataprojektore. Pri určovaní druhov rýb 
dosiahne súťažiaci vyšší počet bodov ak určí rodový aj druhový názov. Súťaží sa v dvoch vekových 
kategóriách (6-10, 11-15). Pri rovnosti bodov medzi prvými tromi umiestnenými rozhodnú doplňujúce 
otázky. Otázky vedomostného testu a obrázky rýb oboch vekových kategórií sú v prílohe pozvánky, na 
www.srzrada.sk v oddelení Mladý rybár, v sekcii Pre ZO SRZ a na hlavnom banneri internetovej stránky. 
 
Termín podania prihlášok 
 
Podpísanú a skenovanú prihlášku do súťaže Zlatý blyskáč 2017 treba zaslať prostredníctvom e-mailu na 
jasso@srzrada.sk do 31. augusta 2017. Počet súťažiacich je limitovaný a pri naplnenom stave bude o 
účasti rozhodovať dátum a čas odoslania prihlášky. 
 
Kontakt na hlavného organizátora  
 
jasso@srzrada.sk alebo na 0903 621 709 
 
Organizačné pokyny: 
 
Vedúci musia byť motorizovaní kvôli presunom z internátu na pretekárske trate a ihrisko. Ubytovanie 
a strava 3 krát denne je zabezpečená v internáte Strednej odbornej školy drevárskej Lučenecká cesta 17 
vo Zvolene, kde sa budú konať aj besedy a testovanie. Stravu a ubytovanie hradí SRZ – Rada, Žilina. 
Cestovné náklady organizátor nehradí. So zúčastnenými vedúcimi krúžkov bude uzatvorená dohoda 
o pracovnej činnosti, prostredníctvom ktorej budú symbolicky odmenení. Dieťa, ktoré dlhodobo 
užíva lieky alebo u neho nastali zdravotné zmeny pred nástupom do súťaže, musí o tejto skutočnosti 
informovať riaditeľa súťaže. Preteká sa v každom počasí (treba si pripraviť vhodnú obuv a nepremokavé 
oblečenie). V prípade búrky sa bude postupovať podľa platných súťažných pravidiel. Organizátor si 
vyhradzuje právo upraviť propozície v prípade vzniku nepredvídaných okolností. 
 

http://www.srzrada.sk/
mailto:jasso@srzrada.sk
mailto:jasso@srzrada.sk


Príjazdová trasa k ubytovni zo smeru Žiar nad Hronom 
 

 
 
Príjazdová trasa k ubytovni zo smeru Banská Bystrica 
 

 
  



Miesto nástupu LRU prívlač – 3-1080-2-1 Hron č.7 MsO Zvolen: 
 

 
 
Miesto nástupu LRU plávaná a feeder – 3-5410-1-1 VN Môťová 
 

 
  



Miesto nástupu rybolovná technika – ihrisko ZŠ Janka Alexiho  
 

 
 
Petrov zdar 

vypracoval: 
Mgr. Dušan Jaššo 

referent pre prácu s deťmi a mládežou 
sekretariát Slovenský rybársky zväz – Rada, Žilina 

 
autor loga: 

Mgr. art. Róbert Fulek 
 

schválil: 
Ing. Ľuboš Javor 

tajomník Slovenský rybársky zväz – Rada, Žilina 
 
 

 



Prihláška do súťaže Zlatý blyskáč 2017 
 
 
 

Meno a priezvisko vedúceho krúžku: ......................................................................... 
Tel. číslo: .................................................................................................................... 
E-mail: ......................................................................................................................  
Základná organizácia SRZ: ........................................................................................ 
 
1. Meno a priezvisko pretekára: .................................................................................. 
Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ................................................................... 
Tel. číslo: .................................................................................................................... 
E-mail: ...................................................................................................................... 
Dátum narodenia dieťaťa: ......................................................................................... 
Voliteľné disciplíny, ktorých sa zúčastní:................................................................... 
............................................................................................................................. ........ 
Veľkosť trička (S, M, L, XL, XXL) 
 
Svojím podpisom potvrdzujem, že zdravotný stav môjho dieťaťa je vhodný na absolvovanie uvedeného 
podujatia. Zároveň dávam organizátorovi súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných 
údajov a doplnení niektorých zákonov s tým, aby poverení a zodpovední zamestnanci spracovávali osobné 
údaje môjho dieťaťa. Súhlasím aj so spracovaním fotografií na účely ich zverejnenia na oficiálnej webovej 
stránke, na nástenkách a v propagačných materiáloch. 

 
V ......................................dňa ................ Podpis rodiča:............................................. 
 
 
2. Meno a priezvisko pretekára: ................................................................................. 
Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ................................................................... 
Tel. číslo: .................................................................................................................... 
E-mail: ...................................................................................................................... 
Dátum narodenia dieťaťa: ......................................................................................... 
Voliteľné disciplíny, ktorých sa zúčastní:................................................................... 
............................................................................................................................. ........ 
Veľkosť trička (S, M, L, XL, XXL) 
 
Svojím podpisom potvrdzujem, že zdravotný stav môjho dieťaťa je vhodný na absolvovanie uvedeného 
podujatia. Zároveň dávam organizátorovi súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných 
údajov a doplnení niektorých zákonov s tým, aby poverení a zodpovední zamestnanci spracovávali osobné 
údaje môjho dieťaťa. Súhlasím aj so spracovaním fotografií na účely ich zverejnenia na oficiálnej webovej 
stránke, na nástenkách a v propagačných materiáloch. 

 
V ......................................dňa ................ Podpis rodiča:............................................. 
  



3. Meno a priezvisko pretekára................................................................................... 
Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ................................................................... 
Tel. číslo: .................................................................................................................... 
E-mail: ......................................................................................................................  
Dátum narodenia dieťaťa: ......................................................................................... 
Voliteľné disciplíny, ktorých sa zúčastní:................................................................... 
..................................................................................................................................... 
Veľkosť trička (S, M, L, XL, XXL) 
 
Svojím podpisom potvrdzujem, že zdravotný stav môjho dieťaťa je vhodný na absolvovanie uvedeného 
podujatia. Zároveň dávam organizátorovi súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných 
údajov a doplnení niektorých zákonov s tým, aby poverení a zodpovední zamestnanci spracovávali osobné 
údaje môjho dieťaťa. Súhlasím aj so spracovaním fotografií na účely ich zverejnenia na oficiálnej webovej 
stránke, na nástenkách a v propagačných materiáloch. 

 
V ......................................dňa ................ Podpis rodiča:............................................. 
 
 
4. Meno a priezvisko pretekára: ................................................................................. 
Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ................................................................... 
Tel. číslo: .................................................................................................................... 
E-mail: ......................................................................................................................  
Dátum narodenia dieťaťa: ......................................................................................... 
Voliteľné disciplíny, ktorých sa zúčastní:................................................................... 
..................................................................................................................................... 
Veľkosť trička (S, M, L, XL, XXL) 
 
Svojím podpisom potvrdzujem, že zdravotný stav môjho dieťaťa je vhodný na absolvovanie uvedeného 
podujatia. Zároveň dávam organizátorovi súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných 
údajov a doplnení niektorých zákonov s tým, aby poverení a zodpovední zamestnanci spracovávali osobné 
údaje môjho dieťaťa. Súhlasím aj so spracovaním fotografií na účely ich zverejnenia na oficiálnej webovej 
stránke, na nástenkách a v propagačných materiáloch. 

 
V ......................................dňa ................ Podpis rodiča:............................................. 


