
Z Á P I S N I C A 

Z výročného zasadnutia sekcie rybolovnej techniky konanej 

dňa 26.1.2019 v Žiline. 
 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny. 

 

Program: 1. Otvorenie. 

    2. Kontrola uznesení z výročného zasadnutia v roku 2018. 

    3. Vyhodnotenie športovej činnosti v roku 2018. 

    4. Prihlášky a registrácia pre rok 2019, nasadenie družstiev 

    5. Termínový kalendár na rok 2019. 

    6. Plán prípravy štátnej reprezentácie pre rok 2019. 

    7. Voľby členov sekcie RT na obdobie 2019 - 2022 

    8. Plán práce na rok 2019. 

    9. Rôzne. 

  10. Záver . 

 
Bod 1. 

Výročné zasadnutie otvoril vedúci sekcie P. Konkoľ 

Bod 2. 

Prebehla kontrola uznesení z výročného zasadnutia v r. 2018, bolo konštatované, že prijaté 

uznesenia boli splnené až na uznesenie č. 5. – nákup materiálu. Toto uznesenie bolo splnené 

čiastočne, neboli zakúpené šnúry a štartovné čísla pre potreby juniorskej reprezentácie. 

Bod 3. 

Vedúci sekcie vyhodnotil činnosť sekcie v roku 2018. V správe informoval o zasadnutiach 

sekcie RT v roku 2018 a vyhodnotil ligovú súťaž. Informoval o organizácii a priebehu 

majstrovstiev Slovenska v RT.  

Podal informáciu o organizácii a priebehu MS juniorov v RT. 

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. Vedúci sekcie podal informáciu 

prebiehajúcich aktivitách v rámci SZŠR.  

Bod 4. 

Pani Sprušanská podala informáciu o tom, že sa do súťaže na rok 2019 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 

2019 . 

1. a 2. kolo ligy RT BA   17.-19.5.2019 

3. a 4. kolo ligy RT PB   21.-23.6..2019 

MS RT ZV                           6.-7.7.2019 

Bod 6.  

Štátny tréner predloží písomne koncepciu prípravy juniorskej reprezentácie na rok 2019 

Bod 7.  

             Boli navrhnutí kandidáti na členov sekcie RT – P. Konkoľ, K. Michalik Ing., V. Ledvoň,   

 M. Lepko, L. Supák, T. Valášek. 

 Predseda mandátovej komisie podal informáciu, že je prítomných päť zástupcov s hlasovacím  

 právom. Prítomní odhlasovali spôsob voľby členov sekcie aklamáciou. 

 ZA –5             PROTI – 0            ZDRŽALI SA – 0 
 Návrh bol prijatý. 

Na základe volieb predseda volebnej komisie vyhlásil výsledky: Sekcia bude pracovať 

v zložení: P. Konkoľ, K. Michalik Ing., V. Ledvoň, M. Lepko, L. Supák. Náhradník bude T. 

Valášek. Zároveň boli zvolení aj delegáti na Konferenciu SZŠR a to P. Konkoľ a K. 



Michalik Ing.. Členovia sekcie  za predsedu navrhli a poverili jej vedením Pavla 

Konkoľa.  
 

Bod 8.  

Vedúci sekcie predložil plán práce sekcie RT na rok 2019: 

- zabezpečiť usporiadanie ligových a nominačných súťaži podľa termínového kalendára 

- zabezpečiť usporiadanie MSR RT 

- zabezpečiť účasť juniorskej reprezentácie na 3.SLOVAK OPEN a na sústredení 

juniorskej reprezentácie pred MSJ RT  
- zabezpečiť účasť juniorskej reprezentácie na MSJ RT –  18.-21.7. Wallis-Grächen, SUI 

- 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 2019- min. 4x 

Vedúci sekcie predložil rozpočet na rok 2019. 

 

Bod 9. p.Konkoľ - je potrebné zakúpiť výpočtovú techniku /notebook, tlačiareň a program na 

spracovanie výsledkov/ pre potreby sekcie RT –liga RT, MSR 

 p. Mészáros – SZRT bude aj naďalej rozvíjať spoluprácu so SRZ v rámci RT a aj v roku 2019 

uhradí prenájom ihrísk pre potreby Ligy RT. 

 p. Jankovič – nakoľko dochádza ku generačnej obmene v chlapčenskom reprezentačnom 

družstve bude potrebné tomu venovať zvýšenú pozornosť. Končí sa reprezentačný cyklus 

a bude potrebné zabezpečíť športové oblečenie a materiálne vybavenie pre juniorskú 

reprezentáciu 

 p. Jankovičová – za komisiu rozhodcov konštatovala, že pri rozhodovaní pretekov RT sa 

nevyskytli žiadne problémi 

 

Bod 10.  

Vedúci sekcie uzavrel zasadnutie a poďakoval všetkým zúčastneným. 

 

 

 

 

 

V Žiline dňa 26.1.2019.  

Zapísal : Ing. Michalik Karol    

             Pavol Konkoľ  

 predseda sekcie RT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z N E S E N I E 

 z výročného zasadnutia sekcie rybolovnej techniky konanej dňa 26.1.2019 v Žiline 

 

A.  Berie na vedomie :  

1. Správu o činnosti sekcie RT za rok 2018  

2. Správu o výsledkoch juniorskej reprezentácie SR v RT za rok 2018 

3. Čerpanie rozpočtu za rok 2018  

4. Správu podanú zástupcom komisie rozhodcov 

 

B. Schvaľuje:  

1. Plán práce sekcie RT na rok 2019  

2. Predbežný kalendár súťaží v RT na rok 2019  

3. Návrh rozpočtu sekcie RT na rok 2019  

4. Voľbu členov sekcie RT  a náhradníka na obdobie 2019 – 2022 

5. Voľbu delegátov na Konferenciu SZŠR 

6. Pokračovanie spolupráce medzi sekciou RT a SZRT na ďalšie funkčné obdobie 

7. Účasť juniorskej reprezentácie na preteku SLOVAK OPEN, a sústredení pre MSJ RT 

a na MSJ RT. 

 

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 : júl 2019                   Zodpovedný : vedúci sekcie+ MO, MsO 

 

3. Zabezpečiť účasť juniorskej reprezentácie na preteku SP Slovak Open a na sústredení 

juniorskej reprezentácie pred MSJ RT  

Termín : júl 2019        Zodpovedný : vedúci sekcie+ št.tréner  

 

4. Zabezpečiť účasť juniorskej reprezentácie na MSJ RT – Wallis-Grächen, SUI 

Termín : 18.-21.7.2019      Zodpovedný : vedúci sekcie+št.tréner  

 

5. Zabezpečiť nákup športového oblečenia a materiálu pre potreby juniorskej 

reprezentácie /šnúry, prúty,.../ Notebook, tlačiareň, program na spracovanie výsledkov 

a štartovné čísla pre potreby ligy a MSR RT 

Termín : priebežne                                                               Zodpovedný : sekcia RT  

       

6. Zabezpečiť nákup  Notebooku, tlačiarene, programu na spracovanie výsledkov   

a štartovných čísel pre potreby ligy RT a MSR RT 

Termín : priebežne                                                               Zodpovedný : sekcia RT  

 

7. Uskutočniť zasadnutie sekcie RT podľa potreby v priebehu roka 2019- min. 4x 

            Termín : priebežne                                  Zodpovedný : vedúci sekcie 

 

  


