
Zápisnica 

Z výročného zasadnutia Sekcie rybolovnej techniky konanej  

dňa 10.01.2016 v Žiline. 

 

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny 

Program:    1. Otvorenie 
                     2. Vyhodnotenie šport. činnosti v roku 2015 
                     3. Prihlášky a registrácie pre rok 2016, nasadenie družstiev v roku 2016 
                     4. Termínový kalendár súťaží pre rok 2016 
                     5. Plán prípravy štátnej reprezentácie pre rok 2016  
                     6. Plán práce na rok 2016 
                     7. Rôzne 
                     8. Záver 
 
Bod 1.       
                     Sekciu otvorila jej vedúca.  Privítala hostí,  vedúceho OŠČ  PaedDr. Vladimíra 
Hromeka,  Mgr. Mariannu  Jankovičovú  členku Rady SRZ , p. Milana Selešiho vedúceho 
sekcie rozhodcov a  ostatných prítomných hostí.  
 
Bod 2.       
                     Vedúca v správe zhodnotila prácu sekcie , vyhodnotila ligovú súťaž,  jej prípravu, 
priebeh a tiež Majstrovstvá Slovenska.  Zhodnotila účasť našej reprezentácie  na 
Majstrovstvách sveta taktiež účasť na EuropaTreff 2015.  
   
Bod 3.       
                     Podľa informácii sa do súťaží na rok 2016 prihlásilo 7 družstiev: LM, PB, KE, NZ,  
Bratislava V. družstvo A,  Bratislava V. družstvo B a ZV.  
 
Bod 4.   
                    Bol schválený predložený termínový kalendár na rok 2016. 
1 - 2 kolo ligy  Bratislava  V. -  Čunovo            21.5 - 22.5 2016 
3 - 4 kolo ligy   Zvolen                                       11.6 - 12.6 2016 
MS                     Nové Zámky                             08.7 – 10.7 2016 
ZB                       Piešťany – Vrbové                  16.9 – 18.9 2016    
 
Bod  5.    
 
               Štátny  tréner  predloží  celú koncepciu prípravy  reprezentácie pre rok 2016 vrátane 
hodnotiacich kritérií pre  výber slovenskej juniorskej reprezentácie. 
 
 
 
Bod 6.  
 



                V roku 2016 sa uskutočnia  preteky ligy  RT, MS a Zlatý blyskáč.  Juniori  sa zúčastnia  
Majstrovstiev sveta,  ktoré sa budú konať 21.7. 2016 v Českej republike. Na zasadnutí sme sa 
zhodli na tom, že sa tento kalendárny rok nezúčastníme preteku Europen Treff. 
  
 Bod 7.  
 

- p. Heler  poďakoval za organizáciu ZB , ktorý sa konal v Liptovskom Mikuláši. 
- p. Durdiaková sa vzdala vedúcej sekcie RT, z dôvodu  zdravotných problémov 

a nadmerného  pracovného vyťaženia. 
- z dôvodu pracovného vyťaženia odstúpil aj člen Sekcie Marek Rybár 
- na návrh p. Konkoľa bolo odsúhlasené,  aby sa sekcia rozšírila z troch na piatich 

členov 
- p. Konkoľ bol kooptovaný za člena sekcie na miesto p. Rybára 
- do Sekcie boli zvolení p. Ing. Karol Michalík a Marián Lepko      
- sekcia má v záujme ušetriť finančné prostriedky a z tohto dôvodu bolo 

rozhodnuté o neúčasti na preteku Eurpen treffu 
-  p. Seleši predostrel problém vznikajúci pri nasadzovaní rozhodcov, je málo 

rozhodcov a RT je náročná disciplína na rozhodovanie 
 
Bod 8.        Schôdzu uzavrela p. Durdiaková a p. Hromek. 
 
 

U Z N E S E N I E 

z výročného zasadnutia delegátov ZO sekcie rybolovnej techniky konanej dňa 10.1.2016 v Žiline 

 
A. Berie na vedomie : 
1. Správu o činnosti sekcie RT za rok 2015 
2. Správu o výsledkoch juniorskej reprezentácie SR v RT za rok 2015 
3. Abdikáciu p. Mareka Rybára z funkcie člena sekcie RT 
4. Vzdanie sa funkcie vedúcej sekcie RT p. Lenky Durdiakovej 
5. Informáciu z konania Congresu ICSF  a zmenu predpisov pre športovú činnosť v RT 
 
B. Schvaľuje: 
1. Plán práce sekcie RT na rok 2016 
2. Predbežný kalendár súťaží v RT na rok 2016  
3. Kooptáciu p. Pavla Konkoľa za člena sekcie RT 
4. Rozšírenie sekcie RT z 3 na 5 členov 
5. Voľbu nových členov sekcie RT p. Ing. Karola Michalika a p. Mariána Lepku 
6. Pavla Konkoľa ako delegáta na výročné zasadnutie komisie rozhodcov dňa 6.2.2016  
 
C. Ukladá  : 
1. Sekcii RT zvolať mimoriadne zasadnutie za účelom zvolenia nového vedúceho sekcie RT 

Termín : 31.1.2016    Zodpovedný : Lenka Durdiaková 
 
2. Sekcii RT oznámiť na OŠČ menný zoznam členov sekcie RT vrátane vedúceho sekcie RT     

Termín : ihneď po zasadnutí sekcie RT  Zodpovedný : vedúci sekcie  
 



3. Zabezpečiť zakúpenie materiálneho vybavenia pre športovcov – záťaže, muchy, šnúry... 
Termín : priebežne v roku 2016   Zodpovedný : vedúci sekcie  

 
4. Zabezpečiť sústredenie juniorskej reprezentácie pred majstrovstvami sveta v Českej republike   

Termín : júl 2016    Zodpovedný : vedúci sekcie  a štátny tréner 
 
5. Zabezpečiť účasť na MS juniorov v Českej republike - Bíline 

Termín : 21. – 24.7.2016   Zodpovedný : vedúci sekcie  a štátny tréner  
 
6. Usporiadať sústredenie vedúcich krúžkov v RT   

Termín : priebežne v roku 2016   Zodpovedný : sekcia RT 
 

7. Predložiť Rade SRZ žiadosť, aby náklady spojené s účasťou a usporiadaním družobného  
              stretnutia EUROPATREFF boli plne hradené z rozpočtu Rady SRZ 

 Termín : pred zasadnutím Rady SRZ  Zodpovedný : vedúci sekcie  
 

 

 

Žilina, 10.1.2016  

 
Zapísala: Lenka Durdiaková 
                       
         
 

 

                          
                          

                      
 


