
Slovenský rybársky zväz bol Medzinárodnou federáciou rybolovnej 

techniky – ICSF poverený usporiadaním 10. Majstrovstiev sveta juniorov 

v rybolovnej technike. Podujatie sa uskutočnilo v dňoch 20.-23.7. 2017 v Bratislave 

za účasti 6 krajín – Slovenska, Česka, Slovinska, Poľska, Nemecka, Švajčiarska 

a ich 9 pretekárskych družstiev juniorov a junioriek. 

Reprezentačné družstvo Slovenska na domácej pôde úspešne reprezentovalo 

našu krajinu a samozrejme aj Slovenský rybársky zväz. Dievčatám sa u nás veľmi 

darilo a svojimi vynikajúcimi umiestneniami prekvapili. Pretekárke SRZ MsO 

Bratislava V. Vanesse Staršicovej sa mimoriadne darilo, v disciplíne 1 (muška cieľ) a v disciplíne 5 (záťaž 

diaľka jednoruč) obsadila 1. miesto a stala sa v nich tohtoročnou juniorskou majsterkou sveta a v disciplíne 3 

(záťaž presnosť - arenberg) sa umiestnila na bronzovej priečke. V súťaži jednotlivcov – v päťboji, sa Vanesska 

umiestnila na 3. mieste.   

Vynikajúco sa darilo aj pretekárke SRZ MsO Zvolen Michaele Brodnianskej, ktorá porazila všetky svoje 

súperky v disciplíne 2 (muška diaľka jednoruč) a stala sa juniorskou majsterkou sveta v tejto disciplíne. 

Dievčatá boli úspešné aj v súťaži družstiev, kde obsadili bronzovú priečku. Poďakovanie patrí samozrejme aj 

našej tretej juniorskej pretekárske, mladučkej Alexandre Lepkovej, pretekárke SRZ MsO Zvolen, na ktorej 

medailové úspechy sa už teraz tešíme! 

Družstvu chlapcov v zložení Ján Gaál (SRZ MsO Bratislava V.), Tomáš Gaál (SRZ MsO Bratislava 

V.), Dávid Medvecký (SRZ MsO Považská Bystrica) a Karol Michalik ml. (SRZ MsO Prešov) sa tento rok 

darilo menej ako dievčatám, umiestnili sa na 4. mieste v súťaži družstiev. Napriek tomu, že minuli bronzovú 

priečku, im za ich reprezentáciu, snahu a perfektný prístup ďakujeme a tešíme sa na ich ďalšie medailové 

úspechy či už v juniorskej alebo seniorskej kategórii. 

Veľké poďakovanie patrí samozrejme reprezentačnému trénerovi juniorov, pánovi Miroslavovi 

Jankovičovi, vedúcemu reprezentačného družstva, Pavlovi Konkoľovi a taktiež vedúcim družstiev SRZ, ktorí 

s pretekármi pracovali nielen na majstrovstvách sveta, ale venujú sa ich príprave a zdokonaľovanie sa 

v rybolovnej technike počas celého roka. 

           Nášmu juniorskému reprezentačnému družstvu ešte raz srdečne GRATULUJEME, tešíme sa s Vami 

a želáme ďalšie úspechy na domácom i medzinárodnom športovom poli! 

 Majstrovstvá sveta v rybolovnej technike dopadli úspešne nielen pre našich juniorských 

reprezentantov, ale taktiež pre organizátorov pretekov. Odbor športovej činnosti Slovenského rybárskeho 



zväzu – Rady v Žiline, vedúci sekcie rybolovnej techniky pán Konkoľ a Slovenský rybársky zväz MsO 

Bratislava V. na čele s riaditeľkou pretekov Mgr. Mariannou Jankovičovou zvládli usporiadanie týchto 

významných športových pretekov bez problémov. Preteky na futbalovom štadióne v Jarovciach boli perfektne 

technicky zabezpečené, pretekárska trať bola pripravená na vysokej úrovni, začo je potrebné poďakovať najmä 

členom SRZ MsO BA V. Veľký podiel na úspešnom priebehu mali rozhodcovia SRZ a ich zapisovači, stavači 

trate, ktorých práca počas majstrovstiev sveta bola nenahraditeľná, bezchybná a obetavá, začo im úprimne 

ďakujeme! 

 
 

V neposlednom rade by sme chceli poďakovať sponzorom a partnerom 10. Majstrovstiev sveta juniorov 

v rybolovnej technike, ktorí pomohli pri ich usporiadaní finančnou, technickou a materiálnou podporou: 

Finančná podpora: 

 

  

 

 

 

Materiálna a technická podpora: 

Mestská časť Bratislava – Jarovce – úžasné zázemie v Jarovciach a poskytnuté prezentačné  balíčky pre 

pretekárske družstvá  

Rodina Jankovičová  - venovala nádherné poháre pre víťazov v päťboji jednotlivcov a družstiev, kvety 

a darčekové balíčky pre víťazov, rozhodcov a usporiadateľov MS 

Firma Zeleninári – čerstvé ovocie bolo denne zabezpečené pre všetkých účastníkov MS 

Slovenský zväz rybolovnej techniky – podpora pri technickom zabezpečení pretekárskej trate 

Janka Jankovičová – fotografická dokumentácia podujatia 

 

Všetkým ešte raz srdečne ďakujeme za reprezentovanie SRZ, za podporu, pomoc a krásny 

nezabudnuteľný zážitok z tohto podujatia. 

 

Mária Sprušanská      Ing. Ľuboš Javor  

      Odbor športovej činnosti        tajomník SRZ 


