
Z Á P I S N I C A 
z výročného zasadnutia  sekcie rybolovnej techniky  konanej  

dňa 18.1.2015 v Žiline. 
 

Prítomní:         Podľa prezenčnej listiny 
 
Program:       1. Otvorenie. 
           2. Vyhodnotenie športovej činnosti za rok 2014. 
           3. Prihlášky a registrácia pre rok 2015, nasadenie družstiev. 
                      4. Termínový kalendár na rok 2015. 
                      5. Plán prípravy štátnej reprezentácie pre rok 2015.  
           6. Návrh plánu práce na rok 2015. 
                      7. Voľby 
           8. Rôzne. 
           9. Záver . 
Bod 1.  

Komisiu otvoril a viedol podľa programu vedúci sekcie RT. Privítal hostí tajomníka 
SRZ Ing. Ľubomíra Javora a vedúceho OŠČ  PaedDr Vladimíra Hromeka, členku sekcie 
rozhodcov p. Ivetu Dzurišovú a ostatných hostí.  
Bolo zvolené pracovné predsedníctvo v zložení Ing. Ľubomír Javor, PaedDr. Vladimír 
Hromek, p. Vladimír Vecel, Ing. Jozef Dzuriš a odsúhlasený program zasadnutia. 
Za predložené návrhy hlasovali všetci delegovaní zástupcovia prihlásených organizácií. 

Prítomní zástupcovia jednohlasne schválili zloženie mandátovej,volebnej a zároveň 
návrhovej komisie v zložení:  Mgr. Mariana Jankovičová -predsedníčka,p. Iveta Dzurišová 
a p. Mária Sprušanská–členky.Predseda komisie Mgr. Mariana Jankovičová informovala, že 
počet osôb s platným hlasovacím právom je 7. 
 
Bod 2. Vyhodnotenie roku 2014: 

Vedúci sekcie oboznámil prítomných o vyhodnotení činnosti sekcie v roku 2014. 
V správe informoval o zasadnutiach sekcie RT v roku 2014 a vyhodnotil ligovú súťaž . 
Informoval o organizácii a priebehu majstrovstiev Slovenska v RT.   

Vedúci sekcie informoval o čerpaní rozpočtu za rok 2014. V roku 2014 sekcia RT 
vyčerpala 14 365 € s prekročením o 3000 € na ligovú súťaž, majstrovstvá Slovenska, na 
reprezentáciu Slovenska na MS juniorov a EuropenTreff 2014. 

Štátny tréner Miroslav Jankovič predniesol správu o reprezentácii na MS juniorov 
v RT.Podal prihlášku za štátneho trénera na roky 2015 a 2016. Už teraz má predstavu a  
vytypoval pretekárov z BA, nakoľko s nimi trénuje každý týždeň. 
Zároveň vedúci sekcie informoval o výberovom konaní na obsadenie trénerov OSČ v LRU, 
prívlač, feeder a RT. 
 
Bod  3.  

Podľa informácií do súťaže na rok 2015 sa prihlásilo 8 družstiev /PO, LM, PB, KE, 
NZ, BA 5A, BA 5B, ZV/. Prihlášky boli dodané v termíne.  
 
 
Bod  4.  

Bol predložený návrh termínového kalendára na rok 2015: 
- 1.  a 2. kolo ligy RT v Bratislave – Čunovo                23.-24.5.2015 
- 3. a 4. kolo ligy RT v Žiline - Mojš                    6.-7. 6.  2015 
- MS RT v Košiciach                                                    27.-28.6. 2015 
- ZB v Liptovskom Mikuláši                                         17.-20.9.2015  



 
Bod 5.  

Štátny tréner predloží celú koncepciu  prípravy reprezentácie na rok 2015 včítane 
hodnotiacich kritérií pre výber juniorských reprezentantov. 
 
Bod 6.  

Vedúci sekcie predložil plán práce sekcie RT a rozpočet na rok 2015, ktoré boli 
predložené  na OŠČ. 
 
Bod 7. 

Vedúci sekcie navrhol, aby sekcia RT pracovala v nasledujúcom volebnom období 
v rokoch 2015 –2018  v trojčlenom zložení a vyzval prítomných, aby navrhli kandidátov za 
členov sekcie.  
Pripomienkovala to Mgr. Mariana Jankovičová a p. Pavol Konkoľ, ktorí  navrhli 5 členov.  
Hlasovanie pre 3 členov sekcie RT boli 4 za, 2 proti a 1 sa zdržal hlasovania.  
Sekcia RT odporučila a navrhla aby sekcia pracovala v zložení:   
1, Lenka Durdiaková -  MO SRZ Liptovský Mikuláš 
2, Václav Ledvoň – MsO SRZ Košice 
3, Marek Rybár – MsO SRZ Bratislava V. 
p. Pavol Konkoľ navrhol Ing. Karola Michalíka a  p. Miroslav Jankovič p. Pavla Konkoľa. 
 

Vedúci sekcie vyzval predsedu volebnej komisie aby sa ujala volieb. Volebná komisia 
vydala 7 hlasovacích lístkov a po tajnom hlasovaní predseda volebnej komisie konštatoval, že 
bolo prijatých 7 hlasovacích lístkov z toho bolo 6 platných a jeden neplatný. 
p. Václav Ledvoň - 5 hlasov 
Lenka Durdiaková– 4 hlasy 
Marek Rybár – 3 hlasy 
p. Pavol Konkoľ – 3 hlasy 
Ing. Karol Michalík - 2 hlasy 
Do roztrelu bolo vydaných 7 platných lístkov, vrátených 7 platných - Konkoľ 3, Rybár4 
 
Nová Sekcia RT: Václav Ledvoň – MsO SRZ Košice, Lenka Durdiaková -  MsO SRZ 
Liptovský Mikuláš, Marek Rybár – MsO SRZ Bratislava V. 
Zvolení členovia si za svojho vedúceho ( predsedu) zvolili Lenku Durdiaková. 
 
Bod 8.  

- Ing. Karol Michalík: prečo boli náklady na ZB 4930 €, zdali sa mu vysoké náklady. 
Vysvetlil vedúci sekcie. 

- MVDr.: Juraj Mészáros  informoval o sústredení mládeže Casting v Gabčíkove 
v termíne 31.7.-2.8.2015. 

- Ing. Javor informoval, že Rada SRZ schválila 37 000€ zo systemizačných známok pre 
OŠČ.V rámci OŠČ budú tieto finančné prostriedky účelovo kontrolované. Má výziju 
že reprezentanti dostanú ocenenia podľa výsledkov. Spracuje sa analytika čerpania 
rozpočtu jednotlivých sekcií a bude včasné informovanie. Podporuje vytvorenie 
samostatného zamestnanca pre prácu s deťmi. Informoval o novej webovej stránke 
SRZ. 

- p. Jaroslav Heller: poďakoval Ing. Javorovi za informáciu pre prácu s deťmi, predložil 
návrhy do ZB, aby boli v ňom zastúpené všetky disciplíny OŠČ.  Navrhol aby testy na 
ZB boli vypracované a zaslané vopred. Navrhol aby stretnutie deti a vedúcich 
družstiev sa konali na inom mieste niekde v strede republiky, nakoľko nevedel a nebol 
informovaný pre rok 2014. Na koľko sa zúčastnil všetkých zasadnutí sekcií a po jeho 



informácii súhlasili rozvinúť prácu s deťmi, ďalej navrhol vydávať povolenky len 
v organizáciách kde sú krúžky. 

- p. Pavol Konkoľ: seniorská reprezentácia obhajovala titul z predchádzajúceho roku 
a výsledky z roku 2014: obsadili 2. miesto zo stratou 16 bodov, dve strieborné a jedna 
bronzova v jednotlivcoch, 1. Miesto v sedemboji, spolupráca SRZ a SZRT je na 
dobrej úrovni, ocenil výsledky p. Valaška, a juniorskej reprezentácie, spomenul že 
v rámci SRZ je SZRT očierňované. 

- P. Miroslav Jankovič: práca s mládežou je ťažká, plne podporil ZB s tým že naučí 
základy rybárstva LRU, RT, Teória. 

- MVDr.: Juraj Mészáros: reprezentácia seniorov a juniorov je na dobrej spolupráci 
a úrovni, je rad že tajomník podporil prácu s mládežou. 

- p. Vladimír Vecel: ZB podporuje u deti základne zručnosti, odpovedal p. Helerovi že 
kontrola vedomosti v testoch ZB nie je účelom súťaže ak ich doručí na MsO SRZ, je 
vypracovaných vyše 180 otázok. 

- PaedDr Vladimír Hromek: poďakoval p. Vecelovi za doterajšiu dlhoročnú prácu  a p. 
Jankovičovi za trénerskú činnosť, z dôvodu že len málo MsO SRZ zo 180 organizácii 
len v7 sa podporuje RT. Ďalej poďakoval aj členom sekcie za prácu v roku 2014, 
poprial veľa úspechov, novej komisii v sekcii RT. Poďakoval za korektné vzťahy 
s MVDr. Jurajom Mészárosom a členom SZRT z Prešova. A cení si aj výsledky 
seniorov. 

- p. Vladimír Vecel poďakoval všetkým členom za prácu v sekcii RT. Navrhol 
vyznamenanie pre Ing. Jozefa Dzuriša za dlhodobú prácu v rámci športového 
rybárstva. 

- Ing. Jozef Dzuriš poďakoval všetkým prítomným za spoluprácu a poprial všetkým 
veľa úspechov športovej činnosti v  RT. 

- P. Lenka Durdiaková ako novozvolená vedúca sekcie RT poďakovala p. Vecelovi za 
dlhoročnú prácu v sekcii RT, a za dosahovanie výsledkov v rámci juniorskej 
reprezentácií v RT. 

Bod 9. 
Na záver vedúci sekcie poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie.  

 
 
V Žiline dňa 18.01.2015.  
Zapísal : Ing. Jozef Dzuriš  
 
 Predkladá:      Vladimír Vecel 
 


