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Potvrdenie o návšteve Rybárskeho krúžku v CVČ Lienka 

 

 

 

Žiak: .......................................................... , dát. narodenia ............................... 

Navštevoval Rybársky krúžok Mladý rybár v školskom roku 2020/21.   

 

 

Toto potvrdenie slúži ako výnimka pre deti do 15 rokov navštevujúcich ryb. krúžok v r. 

2020/2021, na lov rýb na revíry Jazierko pod Skalkou č.  3 - 0000 – 4 – 1 do 30. 9. 2021.  

 

  

Loviace dieťa musí mať vždy doprovod rodiča, alebo plnoletej osoby s platným rybárskym 

lístkom! Každý privlastnený úlovok musí byť zapísaný!  

 

Dátum Revír Druh ryby cm Hmotnosť Kontrola Poznámka 
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       Vedúci krúžkovej činnosti MO SRZ Liptovský Hrádok: Michal Hurkot  0918 807 990                                                                                    

                                                                                                        Peter Mikolaj   0905 789 597 

                                                                                                        Ján Čajnák        0919 132 438 

  

        

 
    Predseda SRZ MO Liptovský Hrádok -  0905 62 26 71, Hospodár SRZ MO Liptovský Hrádok - 0915 81 61 62  
 



 

          Miestna organizácia rybárskeho zväzu MO SRZ Liptovský Hrádok 

                                     ul. ČSA 1543 , 033 01 Liptovský Hrádok 

 
 
 
 
 
 
Na základe výnimky ichtyológa SRZ, môžu deti do 15 rokov s platným miestnym rybárskym 
povolením loviť kapra rybničného a ploticu červenookú v Jazierku pod Skalkou aj na plávanú 
a na ťažko, s použitým len nástrahy rastlinného pôvodu a len na jeden prút. 
Prosíme, aby ste ryby nezakrmovali (ani v kŕmitku), na brehu nezostávali zbytky 
privlastnených rýb (šupiny, vnútornosti,...), zbytky návnad/nástrah po love, alebo mŕtve 
neprivlastnené ryby. Ak uvidíte neporiadok popri Jazierku, skúste ho odstrániť do neďalekých 
smetných košov. 
Vzhľadom na takýto hospodársky odlov nežiadúcich druhov rýb z Jazierka, môže byť 
privlastnený aj kapor, ktorý nedosahuje zákonom stanovenú lovnú mieru a taktiež aj väčší 
počet/hmotnosť rýb (iba kapor, plotica) ako stanovuje zákon. Pri lososovitých rybách sa nič 
nemení. Privlastnené biele ryby môžete dočasne prechovávať v klasických prechovávacích 
sieťkach, avšak takúto rybu už nemôžete pustiť nazad do Jazierka. V prípade, ak si pri love 
privlastníte zákonom stanovený počet lososovitých rýb, môžete loviť ďalej, ale len biele ryby 
(kapor, plotica), ktoré si môžete privlastniť. 
Všetky privlastnené ryby, aj podmierečné, sa zapíšu do povolenia na rybolov z dôvodu 
neskoršieho vyhodnotenia počtu a hmotnosti privlastnených rýb. Konečný sumár odlovených 
rýb musíme na konci sezóny poslať ichtyológovi SRZ. 
V prípade, ak by nejakým spôsobom dochádzalo k zneužívaniu tejto výnimky, alebo 
porušovaniu vyššie spomínaných nariadení, tak výnimku ruším. 
Pstruh dúhový, resp. iné nespomenuté ryby, sa z Jazierka môžu privlastniť len po dosiahnutí 
stanovenej lovnej miery, v počte a hmotnosti definovanej vo Vyhláške 381/2018,  § 14, bod, 
12 a 13! 
Táto výnimka platí počas pstruhovej sezóny 2021, t.j. do konca septembra 2021. 
V prípade otázok ma kontaktujte. 
Ďakujem. 
 
S pozdravom 
Tomáš Messerschmidt 
hospodár 
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