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Ročný plán práce je spracovaný v súlade s Metodickým listom pre vedúcich záujmových
útvarov mladých rybárov č. ISBN 978-80-968018-4-1.
Ročný plán práce je spracovaný na 10 kalendárnych mesiacov v súlade so školským
rokom. Obsahový a tématický plán práce je zostavený tak, aby zohľadňoval individuálne
schopnosti a možnosti vedúceho krúžku, ako aj vekové zloženie, vedomostnú úroveň
a zručnosť členov, v neposlednom rade aj materiálne podmienky v akých krúžok pracuje.

P.č.

Mesiac
/rok

1.

09/2017

2.

10/2017

3.

11/2017

4.

12/2017

5.

01/2018

6.

02/2018

7.

03/2018

Téma
Poučenie o bezpečnosti pri výkone rybárskeho práva, lovu
rýb, pohybu v prírode a v mieste konania krúžku.
Detské preteky
Delenie vôd
Život okolo vody, vzácne a chránené rastliny a živočíchy
Chránené a ohrozené druhy rýb
Poznávame naše druhy rýb
Lov rýb na položenú, povinná výbava rybára
Potravinový reťazec
Stanovy SRZ
Zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve
Rybolovné techniky – video záznam
Návnady a nástrahy rastlinného a živočíšneho pôvodu, umelé
nástrahy a ich použitie
Viazanie rybárskych uzlov
Návšteva liahne vo Svite
Ukážka viazania umelých mušiek
Lov dravcov – postup, zostavenie udice, spôsoby lovu
Vyhláška MŽP SR č. 182/2006 Z.z. k zákonu o rybárstve
Rybárska
etika
–
privlastňovanie,
prechovávanie
a usmrcovanie úlovkov
Video záznam
Rybárska výstroj
Choroby rýb
Lov rýb na umelú mušku, viazanie mušiek
Vplyv počasia na úspešnosť lovu
Video záznam / beseda
Príprava na skúškky – zákon o rybárstve
Viazanie mušiek
Údržba rybárskeho náradia a náčinia
Kapor – najviac lovená ryba, lov na boiles
Príprava na skúškky – zákon o rybárstve
Video záznam / beseda
Anatómia rýb
Zásady rybolovu pre deti do 15 rokov
Viazanie mušiek
Športový rybolov - video záznam / beseda
Príprava na skúškky – zákon o rybárstve

Poznámka

P.č.

Mesiac
/rok

8.

04/2018

9.

05/2018

10.

06/2018

Téma
Príprava na skúškky – zákon o rybárstve, testy
Viazanie mušiek
Spoločná vychádzka k rybárskemu revíru
Video záznam / beseda
Lov rýb na plávanú
Príprava na rybársku súťaž
Spoločná vychádzka k rybárskemu revíru
Viazanie mušiek
Návšteva liahne vo Svite
Video záznam / beseda
Spoločná vychádzka k rybárskemu revíru
Dvojdňová vychádzka k rybárskemu revíru (Batizovce alebo
Liptovská Mara)
Príprava na rybársku súťaž (september)

Poznámka

