
MR - začiatočníci.

Preteky v Drahovciach - sumček 2009.

Preteky mladých rybárov 2009.

Dolnokubínski mladí 
rybári Milí priatelia, rybári. Dnes vám napíšem 

o deťoch, ktoré si vybrali jedného z naj-
krajších koníčkov a to rybárčenie. Svoj voľ-
ný čas netrávia len pred počítačmi a televíz-
nymi obrazovkami, ale aj v prírode pri vode. 
Dolnokubínsky región ponúka deťom via-
ceré možnosti vychádzok k vode na všetky 
druhy revírov. 
Medzi najznámejšie pstruhové revíry patria 
potoky ako Zázrivka, Pucovský potok, Vyš-
nokubínsky potok, Žaškovský potok a iné, 
lipňový revír Orava č.1 a dva kaprové reví-
ry - štrkovisko Párnica, odstavené rameno Is-
tebné.
Záujmová činnosť mladých rybárov je orga-
nizovaná v priestoroch Centra voľného času 
pod záštitou MO SRZ Dolný Kubín. Záujmo-
vý krúžok mladých rybárov pracuje počas ce-
lého školského roka raz týždenne. Deti sú 
rozdelené do dvoch kategórií - začiatočníci 
a pokročilí.
Obdobie začiatočníka trvá jeden rok. Počas 
neho sa deti zoznamujú s problematikou ry-
bárskeho zákona, rybolovných techník, lovu 
rýb udicou a všetkým tým, čo potrebuje mla-
dý rybár pri love rýb. Svoje vedomosti, ktoré 
nadobudli počas záujmovej činnosti, si ove-
ria  vedomostnými previerkami. Nakoľko ve-
domostná previerka je podmienkou na vy-
danie povolenia na lov rýb, deti túto udalosť 
berú s rešpektom. 
Kategória pokročilých má inú metodickú 
osnovu. Formou diskusie preberáme rôzne 
problematiky z praxe. Deti majú nespočetné 
množstvo otázok, na ktoré sa niekedy ťažko 
odpovedá. Ďalšie hodiny sú venované prak-
tickým ukážkam jednotlivých spôsobov lovu 
rýb, besedám s ichtyológom, exkurziám na 
odchovné rybníky. Táto kategória trvá do do-
vŕšenia 15. roka veku dieťaťa. 
Následne deti prechádzajú do Klubu mla-
dých rybárov. Ukončenie krúžkovej činnosti 
každoročne vrcholí pretekmi mladých rybá-
rov v LRU – plávaná. Preteky sa konajú v máji 
a riadia sa pravidlami CIPS-u. MO SRZ Dol-
ný Kubín, Centrum voľného času a množstvo 
sponzorov prispievajú na hodnotné a pre 
deti atraktívne rybárske ceny. V obidvoch ka-
tegóriách je desať vecných cien. Traja najlep-
ší pokročilí dostávajú poháre s emblémom 
rybára. V kategórii začiatočníkov sú tri naj-
lepšie deti ocenené medailami. Pre všetkých 
zúčastnených pretekárov, ba aj tých menej 
úspešných, je pripravená sladká odmena.
Aj keď v súčasnosti navštevuje krúžok mla-
dých rybárov 43 detí, veríme, že ich počet sa 
bude zvyšovať a stále viac ich bude svoj voľ-
ný čas zmysluplne tráviť pri vode s udicou 
v ruke.

Bc. Jozef Macík, vedúci Zooklubu  

Dolný kubín



1. Smáčiky sú: 
a) malí veľkonoční polievači v češtine 
b) husľové sláčiky v Bielorusku
c) gumené nástrahy na ryby 

2. Maďarský úspech v love sumca je z 
rieky:
a) Hornád
b) Amazonka
c) Po

3. V lipňových vodách v máji môžeme 
loviť: 
a) iba počas víkendov
b) kedy sa nám zachce
c) zákaz lovu všetkých rýb

Vaše odpovede čakáme do konca mája 2010. Správne odpovede z Detského kvízu zo SR č. 3/2010:  1 – c, 2 – b, 3 – c. Z množstva 
odpovedí sme vyžrebovali Jakuba Marka z Práznoviec, ktorý získava darček zo Zásielkovej služby Slovenského RYBÁRA. 

Blahoželáme.

Preteky mladých rybárov 2009.
Zľava Ján Mazalán podpredseda MO SRZ D.Kubín, Bc. 
Jozef Macík vedúci ZÚ, Ján Flajs vedúci ZÚ.

Kvízové otázky deťom:


