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

dňa 15.1.2017 v Žiline. 
 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny. 
 
Program: 1. Otvorenie. 

    2. Kontrola uznesení z výročného zasadnutia v roku 2016. 
    3. Vyhodnotenie športovej činnosti v roku 2016. 
    4. Prihlášky a registrácia pre rok 2017, nasadenie družstiev 
    5. Termínový kalendár na rok 2017. 
    6. Plán prípravy štátnej reprezentácie pre rok 2017. 
    7. Plánu práce na rok 2017. 
    8. Rôzne. 
    9. Záver . 
 

Bod 1. 
Komisiu otvoril a viedol podľa programu vedúci sekcie RT . 

Bod 2. 
Prebehla kontrola uznesení z výročného zasadnutia v r. 2016, bolo konštatované, že prijaté 
uznesenia boli splnené. 

Bod 3. 
Vedúci sekcie oboznámil prítomných o vyhodnotení činnosti sekcie v roku 2016. V správe 
informoval o zasadnutiach sekcie RT v roku 2016 a vyhodnotil ligovú súťaž. Prvého dvojkola 
ligy RT sa bez ospravedlnenia nezúčastnilo družstvo LM. Informoval o organizácii a priebehu 
majstrovstiev Slovenska v RT.  
Štátny tréner Miroslav Jankovič predniesol správu o reprezentácii a o účasti juniorskej 
reprezentácie na MS juniorov v RT. 

Bod 4. 
Podľa informácií sa do súťaže na rok 2017 sa prihlásilo 7 družstiev / PB, KE, NZ,    BA 5A, 
BA 5B, ZV A, ZV B/. Prihlášky boli podané v termíne. 

Bod 5.  
Bol predložený návrh termínového kalendára na rok 2017 . 
1. a 2. kolo ligy RT BA 19.-21.5.2017 
3. a 4. kolo ligy RT ZV Očová 9.-11.6.2017 
MS RT KE 23.-25.6.2017 
ZB ZV 15.-17. 9.2017 

Bod 6.  
Štátny tréner predloží písomne koncepciu prípravy juniorskej reprezentácie na rok 2017. 

Bod 7.  
Vedúci sekcie predložil plán práce sekcie RT na rok 2017: 
- zabezpečiť usporiadanie ligových a nominačných súťaži podľa termínového kalendára 
- zabezpečiť usporiadanie MSR RT 
- zabezpečiť účasť juniorskej reprezentácie na Askö Wien a na sústredení juniorskej 

reprezentácie pred MSJ RT  
- zabezpečiť účasť juniorskej reprezentácie na MSJ RT – Bratislava 
- zabezpečiť nákup materiálu pre potreby juniorskej reprezentácie /mušky, šnúry, záťaže,.../ 

a pre potreby ligy a MSR RT 
- zabezpečiť prípravu MSJ RT 20.-23.7.2017 v Bratislave v spolupráci s klubmi a členmi 

OŠČ RT – pretekármi a vedúcimi družstiev 
- uskutočniť zasadnutie sekcie RT podľa potreby v priebehu roka 2017- min. 3x 
Vedúci sekcie predložil rozpočet na rok 2017. 

 
 



Bod 8.  
- p. Konkoľ požiadal vedúcich družstiev o aktívnu prácu s mládežou v rámci klubov, pri 

príprave reprezentácie je výrazne cítiť nedostatok tréningových hodín u niektorých 
reprezentantov 

- predložil návrh zmeny organizácie ligy RT z dôvodu vytvorenia priestoru pre prácu 
s juniormi 

- navrhol zmenu organizácie ZB, nakoľko ten nie je len záležitosťou sekcie RT ale celého 
OŠČ ako aj Rady SRZ 

- p.Lepko konštatoval, že záujem organizácii o ZB je, ale pretrváva neinformovanosť 
- p. Vecel navrhol, aby bol ZB pre rok 2017 vyhlásený ako otvorený pretek pre krúžky detí 
- p. Heller hovoril o tom, že by bolo vhodné vytvoriť inštruktážne video, ktoré by slúžilo 

ako pomôcka pre organizácie pri práci s deťmi v rámci RT a ZB 
- p. Jankovič a p. Jankovičová požiadali prítomných o pomoc pri organizovaní MSJ RT, p. 

Lepko prisľúbil, že sa pokúsi osloviť potencionálneho sponzora 
- p. MVDr. Mészáros informoval o pláne práce s mládežou v rámci spolupráce SRZ a SZRT 

ako aj o tom, že táto spolupráca je v rámci koncepcie rozvoja RT prospešná pre obe strany 
- p.Ing. Michalik skonštatoval, že v záujme koncepčnosti a kontinuity pri práci 

s reprezentáciou by bolo vhodné voliť štátneho trénera na štyri a nie na dva roky, ak by 
výsledky jeho práce boli nedostatočné aj tak je možné ho odvolať aj keď bude volený na 
dlhšie funkčné obdobie ako dva roky 

. 
Bod 9.  

Vedúci sekcie uzavrel zasadnutie a poďakoval všetkým zúčastneným. 
 
 

U Z N E S E N I E 
 z výročného zasadnutia sekcie rybolovnej techniky konanej dňa 15.1.2017 v Žiline 

 
A.  Berie na vedomie :  

1. Správu o činnosti sekcie RT za rok 2016  
2. Správu o výsledkoch juniorskej reprezentácie SR v RT za rok 2016 
3. Čerpanie rozpočtu za rok 2016  

 
B. Schvaľuje:  

1. Plán práce sekcie RT na rok 2017  
2. Predbežný kalendár súťaží v RT na rok 2017  
3. Zmenu organizácie Ligy RT nasledovne: 

Prvý súťažný deň /sobota/ - päťboj juniori, sedemboj seniori, po ukončení práca 
s mládežou – príprava reprezentácie   
Druhý súťažný deň /nedeľa/ - päťboj juniori a seniori 

4. Zmenu organizácie ZB nasledovne: 
ZB sa bude konať ako otvorený jednokolový pretek. Družstvá budú v zložení 4+2,  
počet družstiev je pre rok 2017 stanovený na maximálne desať. Pri prihlásení sa 
väčšieho počtu družstiev sa bude prihliadať na termín podania prihlášky. 
Akceptovaných bude prvých desať prihlásených. Posledný termín na podanie 
prihlášky je stanovený na 30.6. kalendárneho roka. Minimálny počet prihlásených 
družstiev pre konanie podujatia je stanovený na päť. Výška štartovného je 10 
EUR/osoba, (družstvo 4+2 = 60 EUR) 

      5.   Voľbu štátneho trénera juniorskej reprezentácie na funkčné obdobie 4. rokov 
6. Návrh rozpočtu sekcie RT na rok 2017  

 
 



C. Ukladá :  
 
1. Zabezpečiť usporiadanie ligových a nominačných súťaži podľa termínového kalendára 

Termín : termínový kalendár     Zodpovedný : vedúci sekcie + MO, MsO 
 

2. Zabezpečiť usporiadanie MSR RT 
Termín : jún 2017                   Zodpovedný : vedúci sekcie+ MO, MsO 

 
3. Zabezpečiť účasť juniorskej reprezentácie na Askö Wien a na sústredení juniorskej 

reprezentácie pred MSJ RT  
Termín : júl 2017        Zodpovedný : vedúci sekcie+ št.tréner  

 
4. Zabezpečiť účasť juniorskej reprezentácie na MSJ RT – Bratislava 

Termín : 20.-23.7 2017      Zodpovedný : vedúci sekcie+št.tréner  
 

5. Zabezpečiť prípravu MSJ RT 20.-23.7.2017 v Bratislave v spolupráci s klubmi 
a členmi OŠČ RT – pretekármi a vedúcimi družstiev 
Termín : do 23.7.2017                           Zodpovedný : sekcia RT 
 

6. Zabezpečiť nákup materiálu pre potreby juniorskej reprezentácie /mušky, šnúry, 
záťaže,.../ a pre potreby ligy a MSR RT 
Termín : priebežne                                                               Zodpovedný : sekcia RT  

 
7. Uskutočniť zasadnutie sekcie RT podľa potreby v priebehu roka 2017- min. 3x 

            Termín : priebežne                                  Zodpovedný : vedúci sekcie 
 
 
 
 
 Žilina, 15.1.2017 
 
 Zapísal: Pavol Konkoľ 


