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

dňa 20.1.2018 v Žiline. 
 

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

    2. Kontrola uznesení z výročného zasadnutia v roku 2017. 
    3. Vyhodnotenie športovej činnosti v roku 2017. 
    4. Prihlášky a registrácia pre rok 2018, nasadenie družstiev 
    5. Termínový kalendár na rok 2018. 
    6. Plán prípravy štátnej reprezentácie pre rok 2018. 
    7. Plánu práce na rok 2018. 
    8. Rôzne. 
    9. Záver . 
 

Bod 1. 
Výročné zasadnutie otvoril vedúci sekcie a podal návrh na zmenu a doplnenie programu –  
č.8.  Návrh na odvolanie p. Durdiakovej z postu členky sekcie RT a kooptácia nového člena  
sekcie RT.  
č. 9. Rôzne 
č. 10. Záver. 
Návrh tejto zmeny bol schválený, následne vedúci sekcie viedol ďalej zasadnutie podľa 
schváleného programu 

Bod 2. 
Prebehla kontrola uznesení z výročného zasadnutia v r. 2017, bolo konštatované, že prijaté 
uznesenia boli splnené až na uznesenie č. 6. – nákup materiálu. Toto uznesenie bolo splnené 
čiastočne, neboli zakúpené šnúry pre potreby juniorskej reprezentácie. 

Bod 3. 
Vedúci sekcie vyhodnotil činnosť sekcie v roku 2017. V správe informoval o zasadnutiach 
sekcie RT v roku 2017 a vyhodnotil ligovú súťaž. Prvého a druhého kola ligy RT sa družstvá 
PB a KE bez uvedenia dôvodu zúčastnili v počte iba troch pretekárov. To isté sa opakovalo 
v pripade družstva PB aj v treťom a štvrtom kole. Za družsto KE v treťom a štvrtom kole 
nastúpili dokonca iba dvaja pretekári. Vedúci sekcie skonštatoval, že bližšie sa k tomuto 
problému bude venovať v bode rôzne. Informoval o organizácii a priebehu majstrovstiev 
Slovenska v RT.  
Podal informáciu o organizácii a priebehu MS juniorov v RT, ktoré sme organizovali 20.-
23.7.2017 Bratislava - Jarovce 
Spolu so  štátnym trénerom p.Miroslav Jankovičom predniesli správu o reprezentácii 
o výsledkoch a o účasti juniorskej reprezentácie na MS juniorov v RT. Štátny tréner 
poďakoval za vzornú reprezentáciu a medailové umiestnenie V. Staršicovej a Michaele 
Brodnianskej. 

Bod 4. 
Pani Sprušanská podala informáciu o tom, že sa do súťaže na rok 2018 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 ligových, postupových súťaží a MSR RT na rok 
2018 . 
1. a 2. kolo ligy RT BA   18.-20.5.2018 
3. a 4. kolo ligy RT PO        1.-3.6.2018 
MS RT ZV- Očová           22.-24.6.2018 

Bod 6.  
Štátny tréner predloží písomne koncepciu prípravy juniorskej reprezentácie na rok 2018. 

 



Bod 7.  
Vedúci sekcie predložil plán práce sekcie RT na rok 2018: 
- 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 –  19.-22.7. Pulawy POL 
- zabezpečiť nákup materiálu pre potreby juniorskej reprezentácie /šnúry, prúty,.../ a pre 

potreby ligy a MSR RT nákup štartovných čísel 
- uskutočniť zasadnutie sekcie RT podľa potreby v priebehu roka 2018- min. 3x 
Vedúci sekcie predložil rozpočet na rok 2018. 

 
 
Bod 8.   

Vedúci sekcie predniesol návrh na odvolanie p. Durdiakovej z postu členky sekcie RT 
z dôvodu dlhodobej neospravedlnenej nečinnosti v sekcii. O návrhu sa hlasovalo verejným 
hlasovaním s nasledovným výsledkom: 
Za                 6  
Proti             0 
Zdržal sa      0 
Návrh bol prijatý. 
 
Na základe predpisov pre športovú činnosť o počte členov sekcií a z dôvodu zabezpečenia 
plynulého chodu sekcie RT  bol prednesený návrh na kooptáciu p. Supáka za člena sekcie RT. 
O tomto návrhu sa taktiež hlasovalo verejným hlasovaním s nasledovným výsledkom: 
Za                6 
Proti            0 
Zdržal sa     0 
Návrh bol prijatý.  

  
Bod 9. 

- p. Konkoľ poďakoval všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na príprave, organizácii 
a samotnom priebehu MSJ RT v Bratislave – Jarovce 

- požiadal vedúcich dotknutých družstiev PB a KE o vysvetlenie neúčasti kompletných 
družstiev na Lige RT, nakoľko termínový kalendár je známy v dostatočnom predstihu 

- informoval prítomných o tvorbe rozpočtu a o skutočnosti, že konečné slovo pri 
stanovovaní výšky rozpočtu pre sekciu má Rada SRZ. Konštatoval, že aj keď ZB už 
neorganizuje sekcia RT a prestali sme sa zúčastňovať nehospodárneho preteku 
Europatreffen, neznamenalo to pre sekciu RT žiadnu ekonomickú výhodu. Práve naopak 
o tieto financie sekcia z nepochopiteľných dôvodov prišla. 

- p.Lepko konštatoval, že súčasná forma Zlatého blyskáča, ktorý zastrešuje referát pre prácu 
s mládežou nie je prínosom pre sekciu RT, nakoľko výber disciplín je dobrovoľný, a ani 
celkové hodnotenie nijakým spôsobom nemotivuje zúčastnené družstvá sa RT venovať. 
V tejto podobe bude ZB vychovávať mládež pre iné sekcie OŠČ a nie pre RT. 

- p. Vecel povedal, že dôvodom neúčasti kompletného družstva sú pracovné povinnosti  
jednotlivých členov družstva a iné, bližšie nešpecifikované skutočnosti 

- p. Konkoľ mu na to odpovedal, že ak bude tento problém aj naďalej pretrvávať bude nutné 
sa zamyslieť nad počtom pretekárov v družstvách a celkovým modelom ligy RT 

- p. Jankovič a p. Jankovičová poďakovali za pomoc pri MSJ RT, p. Jankovičová 
informovala, že výnos z MSJ RT čiastočne už bol a ešte bude použitý pre potreby sekcie 
RT. Taktiež poznamenala, že by bolo vhodné v termínovom kalendári uvádzať ligové 
preteky samostatne vo formáte 1.kolo liga RT, 2. kolo liga RT atď, nokoľko v RT 
neexistuje dvojkolo ako u iných sekcií, sú to samostatné preteky. Vedúci sekcie doplnil 
informáciu o použití výnosu z MSJ RT. Boli zakúpené štyri leserové meracie zariadenia 
pre potreby sekcie RT. 



- p. MVDr. Mészáros poďakoval za pozvanie na výročné zasadnutie. Podal informáciu, že 
v rámci kongresu ICSF bolo ustanovených šesť medzinárodných rozhodcov zo Slovenska. 
Informoval, že SZRT refunduje prenájom štadiónov v rámci ligy RT a prispeje na 
ocenenie pre víťazov ligy RT. Predniesol požiadavku, či by bolo možné zaradiť Otvorené 
MSR v RT medzi nominačné preteky juniorov. Sekcia skonštatovala, že v rámci kvality 
tohto podujatia a jeho účastníkov by to pre juniorskú reprezentáciu bolo viac ako 
prospešné. Odporučila reprezentačnému trénerovi zaradiť toto podujatie medzi povinné 
nominačné preteky 

- p. Sprušanská požiadala vedúcich družstiev o doplnenie údajov do informačného systému 
o všetkých pretekárov do 23.r. 

- p. Michalik - na základe nového spôsobu merania vzdialenosti laserom by bolo dobré pri 
D5 a D7 aj naďalej označovať všetky hody a z dôvodu úspory času merať všetky hody 
naraz a nie samostatne po každom hode. 

- p.Hupková predniesla požiadavku či by SZRT nemohol na ligu RT nasadzovať svojich 
rozhodcov, ktorých by aj financoval. Vedúci sekcie jej odpovedal, že SZRT sa už zaviazal 
financovať prenájom ihrísk a prispieť na ceny pre víťazov ligy RT 

Bod 10.  
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 20.1.2018 v Žiline 

 
A.  Berie na vedomie :  

1. Správu o činnosti sekcie RT za rok 2017  
2. Správu o výsledkoch juniorskej reprezentácie SR v RT za rok 2017 
3. Čerpanie rozpočtu za rok 2017  

 
B. Schvaľuje:  

1. Plán práce sekcie RT na rok 2018  
2. Predbežný kalendár súťaží v RT na rok 2018  
3. Návrh na odvolanie p.Durdiakovej z postu členky sekcie RT z dôvodu dlhodobej 

nečinnosti. ZA – 6, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0 
4. Návrh na kooptáciu p. Ladislava Supáka za člena sekcie RT 

ZA – 6, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0 
5. Povinnosť pre prihlásené organizácie v lige RT zabezpečiť účasť štyroch pretekárov v        

ligovom družstve na každom preteku ligy RT 
6. Zaradenie Otvorených MSR v RT do nominačných pretekov juniorov 
7. Návrh rozpočtu sekcie RT na rok 2018 vo výške 12 500 EUR 
 

 
 
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 2018                   Zodpovedný : vedúci sekcie+ MO, MsO 

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

reprezentácie pred MSJ RT  



Termín : júl 2018        Zodpovedný : vedúci sekcie+ št.tréner  
 

4. Zabezpečiť účasť juniorskej reprezentácie na MSJ RT – Pulawy, Poľsko 
Termín : 19.-22.7.2018      Zodpovedný : vedúci sekcie+št.tréner  

 
5. Zabezpečiť nákup materiálu pre potreby juniorskej reprezentácie /šnúry, prúty,.../ 

a štartovné čísla pre potreby ligy a MSR RT 
Termín : priebežne                                                               Zodpovedný : sekcia RT  

 
6. Uskutočniť zasadnutie sekcie RT podľa potreby v priebehu roka 2018- min. 3x 

            Termín : priebežne                                  Zodpovedný : vedúci sekcie 
 
 
 
 
 Žilina, 20.1.2018 
 
 Zapísal: Pavol Konkoľ 


