
Z Á P I S N I C A 
zo  sekcie rybolovnej techniky  konanej  

dňa 19.1.2014 v Žiline. 
 

Prítomní:         Vladimír Vecel           -vedúci sekcie 
                 Ing. Jozef Dzuriš                -člen sekcie 
                        Václav Ledvoň  -člen sekcie 
   Marek Rybár   -člen sekcie 
   Lenka Durdiaková      -členka sekcie  
                        Hostia podľa prezenčnej listiny. 
 
Program:       1. Otvorenie. 
           2. Vyhodnotenie športovej činnosti za rok 2013. 
           3. Prihlášky a registrácia pre rok 2014, nasadenie družstiev. 
                      4. Termínový kalendár na rok 2014. 
                      5. Plán prípravy štátnej reprezentácie pre rok 2014.  
           6. Návrh plánu práce na rok 2014. 
           7. Rôzne. 
           8. Záver . 
 
Bod 1. Komisiu otvoril a viedol podľa programu vedúci sekcie RT . 
 
Bod 2. Vyhodnotenie roku 2013: 
Vedúci sekcie oboznámil prítomných o vyhodnotení činnosti sekcie v roku 2013. V správe 
informoval o zasadnutiach sekcie RT v roku 2013 a vyhodnotil ligovú súťaž . 
Informoval o organizácii a priebehu majstrovstiev Slovenska v RT.   
 
Štátny tréner Miroslav Jankovič predniesol správu o reprezentácii na MS juniorov v RT. 
 
Bod  3. Prihlášky do súťaže na rok 2014: 
Podľa informácií do súťaže na rok 2014 sa prihlásilo 8 družstiev /PO, LM, PB, KE, NZ, BA 
5A, BA 5B, ZV/. Prihlášky boli dodané v termíne.  
 
Bod  4. Termínový kalendár na rok 2014: 
Bol predložený návrh termínového kalendára na rok 2014 . 
1.  a 2. kolo ligy RT    BA                                  24.-25.5.2014 
3. a 4. kolo ligy RT     ZV Očová                       5.-6.7.    2014 
MS RT                        PB                                   19.-20.7. 2014 
ZB  Bratislava 5                               9.2014   
 
Bod 5. Plán prípravy na MS juniorov 
Štátny tréner predloží celú koncepciu  prípravy reprezentácie na rok 2014. 
 
Bod 6. Plán práce na rok 2014: 
Vedúci sekcie predložil plán práce sekcie RT na rok 2014, ktorý bol predložený  na OŠČ. 
Vedúci sekcie predložil rozpočet na rok 2014. 
 
Bod 7. Rôzne 
p. Konkoľ – sa informoval o čerpaní rozpočtu v roku 2013, na čo mu  
p. Vecel odpovedal a informoval o čerpaní po jednotlivých položkách. 
p. Dr. Meszároš informoval o pláne práce s mládežou v rámci SZRT v rámci koncepcie rozvoja 
do roku 2020 a zabezpečí metodickú , finančnú a materiálnu pomoc. 
 
p. Jankovič sa informoval, prečo sa SRZ nezúčastnil podujatia EUROPEN TREFFE v roku 
2013, je to potrebné na prípravu reprezentácie ako aj pretek v 9.3.2014 ktorý sa uskutočni 



vo Veľkých Pavloviciach Česká republika.  
p. Hodasová ho informovala, že z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.  
 
p. Hodasová požiadala Dr. Meszároša o pomoc pri financovaní zo SZRT pri usporiadaní 
pretekov RT, nakoľko OŠČ uhrádza aj nájmy za ihriská a pri malom štartovnom v sekcií RT a 
nízkeho rozpočtu je to dosť veľká čiastka.  
p. Dr. Meszároš na to prisľúbil pomoc, že zakúpi poháre pre víťazov na MS SR 2014 v hodnote 
1000 € a tak isto ako v roku 2013 usporiada podujatie pre talenty do 15 rokov. 
 
p. Dr. Hromek privítal zúčastnených a prezidenta SZRT. Informoval o ťažkej finančnej situácii 
v SRZ, a vyzdvihol diplomaciu, šikovnosť a lobing SZRT na ministerstve školstva SR, 
informoval pre aké dôvody sa SRZ nezúčastnil družobného podujatia v Poľsku. Kladne hodnotí 
prístup Prešova k RT a Ing. Michalíka že zasielal výsledky z podujatí a je to gesto na spoluprácu 
. Ďalej vyzdvihol výsledky juniorky Jankovičovej na MS juniorov a štátnemu trénerovi zaželal 
spoluprácu s vedúcim sekcie a s SZRT pri budovaní družstva junioriek na MS 2014 v súlade s 
koncepciou  prípravy reprezentácie na rok 2014, Konštatoval, že ho teší návrat Prešova 
a Liptovského Mikuláša do súťaží v roku 2014. Poďakoval Dr. Meszárošovi za poháre pre 
víťazov na MS SR 2014, sekcií RT a sekcií rozhodcov za prácu v roku 2013 a poprial veľa 
úspechov v roku 2014. 
 
p. Konkoľ poďakoval Dr. Hromekovi za spoluprácu a nie je potrebné rozdeľovať SRZ a SZRT 
na ligových súťažiach, nakoľko sa zúčastňujú ako členovia SRZ, a ak by to tak nebolo, tak 
v roku 2015 by ostali len 4 družstvá a malo by to vplyv na znižovanie úrovne rozvoja RT na 
Slovensku. Preto navrhuje spoluprácu a pomoc v rozvoji RT. Zvyšovanie štartovného by 
nemalo efekt a a nepodnecovalo by nové organizácie na rozvoj tohto športu. 
 
p. Dr. Meszároš poďakoval Dr. Hromekovi za vyhodnotenie spolupráce, a uistil prítomných, že 
aj v roku 2014 sa bude organizovať zo strany SZRT stretnutie mládeže do 15 rokov za účelom 
skvalitnenia a lepšieho výberu reprezentantov, v svojom predslove sľúbil, že zabezpečí poháre 
a medaile na M SR 2014 v RT. 
 
p. Procházka pozdravil rokovanie upozornil na problém s rozhodcami pre disciplínu RT 
a upozornil, že v Košickom a Prešovskom kraji je najväčší problém. Odporučil aby vedúci 
družstiev apelovali vo svojich organizáciách a navrhli na školenie zástupcov, ktoré bude toho 
roku aj v Košiciach. 
p. Dr. Meszároš mu sľúbil, ak budú problémy s účasťou rozhodcov na súťažiach, tak v rámci 
spolupráce vyšle svojich rozhodcov a aj na náklady SZRT. 
 
p. Jankovič – Poukázal, že neúčasť na MS by nebolo dobré a ak by boli ťažkosti aby sa RADA 
obrátila na organizácie pre pomoc pri finančnom zabezpečení uvedeného podujatia. 
 
p. Dr. Meszároš upozornil na zmeny pravidiel v RT, ktoré boli odsúhlasené na kongrese 
v Nemecku.  
Bod 9. Záver. 
 
Vedúci sekcie poďakoval zúčastneným zasadnutia sekcie a poprial veľa úspechov v roku 2014.  
 
 
 
Zapísal:   Vladimír Vecel, vedúci sekcie RT 
 
 
 
 
 



U Z N E S E N I E 
 

z výročného zasadnutia  delegátov ZO sekcie rybolovnej techniky  konanej  
dňa 19.1.2014 v Žiline. 

 
   

A, Berie na vedomie: 
1/  správu o činnosti sekcie RT za rok 2013, 
2/  správu o výsledkoch juniorskej reprezentácie SR v RT za rok 2013. 
 
B, Schvaľuje: 
1/  plán práce sekcie RT na rok 2014,  
2   rozpočet nákladov na rok 2014, 
3/  kalendár súťaži na rok 2014. 
   
C, Doporučuje: 
1/ upraviť kalendár súťaži v RT na rok 2014, 
2/ zabezpečiť sústredenie juniorov pred MS v Nemecku  ,  
3/ zabezpečiť účasť na MS juniorov v RT Nemecku ,   
4/ použiť prostriedky zo štartovného na zakúpenie sady terčov na rybolovnú techniku ,  
5/ doporučuje Miroslava Jankoviča na trénera reprezentácie RT, po doplnení koncepcie    
    prípravy štátnej reprezentácie. 
 
D, Ukladá: 
1/ Zabezpečiť  lekársku starostlivosť na podujatiach organizované RADOu SRZ .  
    Termín: zasadnutie OŠČ   
2/ Zabezpečiť uverejnenie výsledkov na internet čo v najkratšom čase.  
    Termín: zasadnutie OŠČ   
3/  Požadovať dochvíľnosť pretekárov a rozhodcov pred súťažou RT a pred začatím disciplín.        
4/ Navrhujeme sekcii rozhodcov skvalitniť výber delegovaných rozhodcov na podujatia   
    RADY SRZ. 
    Termín: prvé zasadnutie OŠČ a sekcie rozhodcov 
5/ Zasadnutie navrhuje znížiť náklady na ocenenia pretekárov na M. Slovenska nasledovne: 

- v seniorskej kategórii oceniť medailami prvých troch pretekárov a pohárom prvého 
vo viac boji, 

- v juniorskej kategórií oceniť každú disciplínu pohárom na prvom mieste. 
    Termín: trvalé 
6/  Zasadnutie navrhuje OŠČ preplatiť usporiadajúcej organizácii za prenájom ihriska . 
    Termín :  zasadnutie OŠČ - marec   
 
 
Účastníci výročného zasadnutia                          
Žilina 19.1.2014     
 


