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-športový odbor LRU -  plávaná 

- športový odbor LRU – mucha 

- športový odbor LRU – prívlač 

- športový odbor LRU – feeder 



N á v r h 

 

U Z N E S E N I E 

Slovenského rybárskeho zväzu RADY 

z 12. decembra 2020 

R A D A 

 

 

A. Berie na vedomie 

1. Správu o činnosti SZŠR za rok 2020 a jej prílohy: 

1. Súhrn výsledkov domácich postupových súťaží 2020 

2. Súhrn výsledkov Majstrovstiev SR 2020  

  

B. Schvaľuje 

    1. Vydanie povolení na rybolov pre rok 2021 členom VV SZŠR, funkcionárom športových 

odborov, komisie rozhodcov, kontrolnej komisie, členom TOP Teamu MŠVVaŠ SR 

športového odboru LRU-prívlač a LRU-mucha a sponzorom SZŠR v celkovom počte 41 ks, 

z toho zvláštne povolenie na rybolov 15 ks, lipňové povolenie celozväzové 6 ks, kaprové 

povolenie celozväzové 20 ks na základe priloženého zoznamu. 

    2. Presun prebytkových financií k 31.12.2020, vedených  na samostatnom účte SRZ 

v zmysle zmluvy o spolupráci medzi SRZ a SZŠR na účet SZŠR. 

   

C. Ukladá  

   1. Zabezpečiť volebné výročné zasadnutia všetkých sekcií a komisie rozhodcov za účasti 

zástupcov  OZ SRZ. 

       T: 28.2.2021       Z: VV SZŠR 

2. Vypracovať plán práce SZŠR na r. 2021, predložiť na marcové zasadnutie rady SRZ.       

T: 28.2. 2021                 Z: VV SZŠR 

  3.  Zabezpečiť školenie rozhodcov SRZ. 

        T: 31.3. 2021        Z: VV SZŠR 

   4. Vypracovať návrh zmluvy o spolupráci medzi SRZ a SZŠR pre rok 2021. 

        T: 28.2.2021       Z: VV SZŠR 

   5. Zabezpečiť konanie konferencie SZŠR v 1. polroku 2021 za účasti tajomníka SRZ. 

         T: 30.5. 2021       Z: VV SZŠR 

   6. Informovať Radu SRZ o činnosti SZŠR v roku 2021. 

        T: december 2021       Z: VV SZŠR 



   Slovenský zväz športového rybolovu v roku 2020 pracoval v zložení: 

 

Výkonný výbor: 

PhDr. Jaroslav Sámela, PhD.  prezident SZŠR (predseda šport. odbor LRU-prívlač) 

Ľuboš Krupička   člen VV SZŠR (predseda šport. odbor LRU-plávaná) 

Ing. Michal Leibiczer   člen VV SZŠR (predseda šport. odbor LRU-mucha) 

Ján Lantaj    člen VV SZŠR (predseda šport. odbor LRU- feeder) 

Gabriela Hupková   člen VV SZŠR (predseda Komisia rozhodcov) 

 

Sekretariát SZŠR: 

Mária Sprušanská   tajomník SZŠR 

Adiana Weismannová  sekretárka SZŠR 

 
Kontrolná komisia SZŠR: 

Ing. Peter Bienek   predseda KK SZŠR 

JUDr. Lukáš Svetlík   člen KK SZŠR 

Milan Pavlovský   člen KK SZŠR 

 

Členka Rady SRZ:   Miroslava Pavelková 

 

+ jednotliví členovia športových odborov, ktorí sú uvedení v správach športových odborov 

nižšie. 

 
 SZŠR v roku 2020 sa na základe uznesenia Rady SRZ z roku 2016 po rokoch prípravy 

vydal cestou samostatného športového zväzu, čo pre všetkých jeho funkcionárov znamenalo 

v tomto roku nesmiernu záťaž administratívneho smeru. Všetci z nás sme počas fungovania 

odboru športovej činnosti pri Slovenskom rybárskom zväze naskočili už do rozbehnutého 

vlaku, ktorého súčasťou bol ekonomický odbor, mzdová zamestnankyňa, právny odbor atď, 

a zrazu sme sa ocitli na ostrove v strede oceánu, hodení so záchranných kolesom vo forme 

SRZ. Nikto z nás si nevedel predstaviť, čo táto práca bude obnášať, šli sme do toho ako 

nadšenci športového rybárstva, aby sa športová činnosť úplne nerozpadla, aby pokračovala 

ďalej. Tušili sme, že to bude ťažké, ale že nám to všetko skomplikuje ešte aj pandémia Covid, 

to netušil asi nikto. Našou víziou bolo zabezpečovať športovú činnosť pre SRZ a získať nové 

finančné zdroje zo strany štátu na jej fungovanie. 

 Začiatkom roka stihli prebehnúť všetky výročné zasadnutia jednotlivých športových 

odborov a komisie rozhodcov, na ktorých sa okrem iného vyhodnocuje predošlý ročník, 

schvaľuje termínový kalendár pretekov, nasadenie družstiev, rozpočet, štátna reprezentácia, 

plán práce a iné. Prebehlo taktiež jedno školenie rozhodcov, ktorého sa zúčastnilo 30 

rozhodcov. Ďalšie plánované školenia pred začiatkom pretekov z dôvodu pandémie už nebolo 

možné vykonať. 

 Sekretariát SZŠR spracoval viac ako 1000 žiadostí o registráciu, ktoré bolo treba zadať 

do  informačného systému SZŠR a na základe ktorých bolo treba pripraviť a vytlačiť nové 

registračné preukazy, pripraviť dáta a importovať do IŠŠ MŠVVaŠ SR. Prácu sťažovalo aj to, 

že väčšina žiadostí bola zaslaná s chýbajúcimi údajmi, bez ktorých nebolo možné športovca 

registrovať. 



Okrem športovej činnosti vznikla pre zväz nová činnosť, a to ekonomická, ktorú doteraz 

vykonávalo ekonomické oddelenie SRZ. Bolo treba otvoriť účty v banke, najskôr bežný, 

následne aj účet pre dotácie, prihlásiť SZŠR na sociálnu poisťovňu, zdravotnú poisťovňu, 

daňový úrad.... 

Pre SZŠR ako celok vedie jednoduché účtovníctvo a spracováva mzdu externá účtovníčka. 

Podklady k zaúčtovaniu pripravuje každý mesiac sekretárka SZŠR, ktorá zároveň vedie 

jednoduché účtovníctvo pre potreby jednotlivých športových odborov, aby bolo možné 

priebežne sledovať príjmy a výdavky podľa jednotlivých bankových účtov a športových 

odborov. Zároveň účtuje na účtoch SZŠR, sleduje príjmy a výdavky. Výdavky na účte dotácií 

z MŠVVaŠ musí priebežne zverejňovať na stránke SZŠR aj s uvedením povinných údajov 

podľa usmernenia MŠVVaŠ. 

Počas celého roka pracoval sekretariát aj na smerniciach, pôvodné smernice bolo treba 

upraviť pre potreby SZŠR, napr. Všeobecný súťažné pravidlá, Registračný poriadok, 

Organizačný poriadok, Smernica pre usporiadanie pretekov, Disciplinárny poriadok, Štatút 

rozhodcov, Etický kódex, Smernica o náhradách. Dopracovávali sa nové smernice Smernica 

o talentovaných športovcoch, Smernica o účtovníctve, Smernica o verejnom obstarávaní, 

Smernica o registratúre, Rokovací poriadok, Volebný poriadok a Antidopingové pravidlá. 

V neposlednom rade sme riešili externé vypracovanie dokumentácie GDPR. Podľa 

požiadaviek ministerstva sme upravovali Stanovy SZŠR, ktoré následne schvaľovala 

Konferencia  formou per rollam a následne sme jej výsledky zasielali  na MV SR.  

Za pochodu vznikala webová stránka SZŠR, stále na nej pracujeme, aby sme ju vylepšili. 

MŠVVaŠ SR sleduje zverejňovanie povinných údajov, preto je potrebné mať na pamäti, čo 

všetko musíme podľa zákona zverejňovať.  

V súčasnej situácií sekretariát sleduje a dáva zverejňovať aj aktuálne opatrenia vlády a ÚVZ 

SR v súvislosti s pandémiou.  

Sekretariát komunikuje nielen s MŠVVaŠ SR, vypĺňame žiadosti, dotazníky, plány športovej 

prípravy, vybavujeme požadované potvrdenia, ale aj s Antidopingovou agentúrou SADA, 

ktorej sme povinní zasielať súťažné kalendáre, zoznamy športovcov....a pod.   

 

Vznikom samostatného zväzu pribudlo neúmerné množstvo administratívnych úloh 

a výkonov, ktoré málokto vidí, ale je potrebné ich dennodenne spracovávať. Nie je to už len 

vedenie agendy športovej činnosti. A túto prácu „v zákulisí“ málokto vidí. 

 

Plánovaná konferencia SZŠR bola v roku 2020 z dôvodu pandémie Covid 19 vykonaná 

formou „per-rollam“ so schváleným programom:  

1) Úvod - aktuálna situácia v športe  

2) Upravenie návrhu programu konferencie SZŠR per rollam na základe zaslaných návrhov 

3) Informácia o uzneseniach a ich plnení, prijatých konferenciou v r. 2019 

4) Správa štatutárov SZŠR o činnosti SZŠR od poslednej konferencie v r. 2019  

5) Správa o čerpaní finančných prostriedkov v roku 2019  

6) Schválenie rozpočtu SZŠR na rok 2020 

7) Schválenie plánu práce SZŠR na rok 2020 

8) Záver 

Dodatočne boli zaslané na hlasovanie ešte: 



„Správu kontrolnej komisie za rok 2019" 

„Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov pre rok 2020“. 

 

 Čo sa týka medzinárodnej činnosti, ešte v mesiacoch máj, jún sme očakávali 

informácie od federácie FIPSed, FIPS Mouche ku konaniu svetových a Európskych 

šampionátov, na ktoré sme zaregistrovali naše reprezentačné družstvá, intenzívne so všetkými 

členskými zväzmi komunikovali ohľadom pandemickej situácie, avšak situácia nedovolia 

usporiadať žiadne z plánovaných podujatí, všetky boli preložené na rok 2021. Hoci sa 

medzinárodné preteky nekonali, bolo treba zabezpečiť úhradu štartovného, ubytovanie, 

letenky a dopravu... Následne po ich zrušení bolo treba zabezpečiť, aby sa uhradené 

prostriedky vrátili na náš účet. 

Chceli by sme samozrejme poďakovať za podporu Slovenskému rybárskemu zväzu, za 

schválenie zmluvy o spolupráci a s tým spojenú finančnú podporu. Napriek tomu, že sme 

v roku 2020 nevycestovali na medzinárodné MS, ME, zorganizovali sme niekoľko sústredení 

a tréningov pre deti a mládež, ako aj pre reprezentačné družstvá. Napriek zložitej situácii sme 

pripravili a zabezpečili väčšinu plánovaných pretekov 1. ligy, 2. ligy, divízie, Majstrovstiev 

Slovenska juniorov a seniorov, ktoré organizujeme výhradne pre OZ SRZ a ich družstvá. 

 Veríme, že v budúcom roku sa podarí prekonať pandémiu Covid19 a budeme môcť 

usporiadať komplet všetky postupové preteky, Majstrovstvá SR, ako aj vyslať naše 

reprezentačné družstvá na medzinárodné podujatia.  Taktiež plánujeme usporiadať viac 

pretekov pre deti a mládež, ktorej základňa sa nám úspešne rozrastá. 

Záujem o pričlenenie k SZŠR, majú aj nové športové odbory – Lov na položenú-kaprári 

a Method Feeder.  

Všetky tieto aktivity si ale vyžadujú viac podpory a s tým spojených finančných 

zdrojov zo strany SRZ, ak je záujem o ich vytvorenie a fungovanie.  

 

ŠPORTOVÝ ODBOR  LRU - PLÁVANÁ 

 

 V roku 2020 pracoval športový odbor  LRU – plávaná v zložení: 

Ľuboš Krupička – predseda odboru 

Ján Nagy – člen odboru 

Radoslav Rolík – člen odboru 

Milan Pavlovský – člen odboru 

Miroslav Boháč – člen odboru 

 

Súťaže boli v tomto roku poznačené pandemickou situáciou. Napriek tomu sa nám 

podarilo zorganizovať preteky 1. a 2. ligy., liga juniorov, liga žien, Majstrovstvá Slovenska 

seniorov a  žien, Majstrovstvá Slovenska juniorov, Majstrovstvá Slovenska masters a 

veteránov, pohárové preteky...   

Pretekov v  1. lige sa zúčastnilo 12 družstiev a v  2.lige 12 družstiev. Súťaže prebehli 

podľa aktuálnych predpisov a schváleného termínového kalendára. Situácia nám nedovolila 

dokončiť preteky zaradené do ATP. Na základe tohto rozhodol odbor, že reprezentačná 

nominácia seniorov Slovenska na rok 2020 zostane rovnaká aj pre rok 2021. Odbor plnil 



v roku 2020 úlohy, ktoré vyplývali z plánu práce na rok 2020 a z prijatých uznesení  

z výročného  zasadnutia  športového odboru. 

Odbor zasadal 4x , piate stretnutie je naplánované v príp. potreby na mesiac december. 

Na svojich zasadnutiach sme riešili aktuálne problémy a úlohy podľa plánu činnosti. Museli 

sme sa zaoberať organizáciu a zabezpečením pretekov podľa aktuálnych opatrení, čo nebolo 

vždy jednoduché. 

 

Dlhodobé postupové súťaže v roku 2020 

 

1. liga a 2. liga 

V roku 2020 sa konali  dve dvojkolá 1.,  2. ligy a ligy žien. Ktorých sa zúčastnili všetky 

prihlásené družstvá.  Podľa schválených predpisov z prvej ligy vypadli 3 družstvá a z 2. Ligy 

postúpili prvý traja najlepší. 

Prvá liga : 

1, Považská Bystrica  

2, Komárno Bartal mix 

3, Dunajská Streda – Mivardi team 

 

 

 Druhá liga : 

1, Šahy 

2, Trenčín ŠKP 

3, Michalovce 

  

Liga žien: 

1, Eva Cibilková   Šaľa 

2, Zuzana Nagyová  Košice 

3, Lucia Halušková Turčianske Teplice 

 

Majstrovstvá Slovenska 

Majstrovstvá  SR sa konali na krásnej trati VN Sĺňava v termíne 3-5.7.2020. Zúčastnilo sa ich 

61 mužov a 7 žien. Preteky boli zorganizované na vynikajúcej úrovni. Majstrom pre rok 2020 

sa stalo družstvo Považská Bystrica A, druhé miesto obsadilo družstvo  GURU Team 

Slovakia a tretie je družstvo Prešov -COLMIC.  V kategórii jednotlivcov zvíťazil Erik Báťa, 

druhý Ľuboš Krupička a tretí Radoslav Rolík. Kategória žien skončila: 1.Eva Cibulková  2. 

Sandra Pethőczová  a 3. Erika Pethőová. Tato trať je veľmi dobrá a dúfajme že nám bude ešte 

umožnené na nej pretekať aj častejšie. 

 

 Majstrovstvá Slovenska mládeže v kategóriách U15 a U20. 

Majstrovstvá Slovenska U15 a U20 sa konali na rieke Váh v Trenčíne a to 10-12.7.2020. 

V kategórii U15 sa zúčastnili pretekov 4 pretekári a U20  6 pretekárov.  

 

Majstrovstvá Slovenska masters a veteránov 



Tieto majstrovstvá sa konali tiež na rieke Váh v Trenčíne. V termíne 10-12.7.2020 . Vo veľmi 

peknom preteku v kategórii masters súťažilo 13 preterarov a kategorii veteránov sa aj 

v dôsledku zlej epidemiologickej situácie zúčastnili len 2 pretekári. 

 

Pohárové preteky 

 Konalo sa 7 pohárových  pretekov, ktoré boli organizátormi dobre zvládnuté.  

 

Medzinárodné preteky 

Do poslednej chvíle sme očakávali, ako dopadnú rozhodnutia medzinárodnej federácie 

FIPSed o konaní, resp. nekonaní MS, ME. Napriek úsiliu organizátorov MS, ME sa v tomto 

roku nekonali a boli preložené na budúci rok. 

 

Úlohy sekcie LRU – plavaná na rok 2021 

- pripraviť  reprezentácie na Majstrovstvá sveta na rok 2021  

- zvýšiť a zefektívniť  prácu s juniormi a mládežou, organizovať pre najlepších jednotlivcov 

sústredenia a tréningy. 

- vypracovať termínový kalendár súťaží LRU – plávaná na rok 2021 

- zabezpečiť priebeh ligových súťaží v roku 2021 

- zorganizovať  Medzinárodné Majstrovstvá SR 

 

 

ŠPORTOVÝ ODBOR  LRU-MUCHA 

 

Športový odbor LRU-mucha pracoval v roku 2020 v nasledovnom zložení: 

Predseda odboru:  Ing. Michal Leibiczer 

Členovia odboru: Ing. Peter Tomko, Ing. Vladimír Ligda, Jozef Gajdoš, Štefan Mlynarčík 

 

Odbor v roku 2020 zasadal 4 krát. V ročníku 2020 bolo registrovaných v LRU – MUCHA 

291 súťažiacich.  

V priebehu roku 2020 sa z dôvodu pandémie Corona vírusu a prijatých obmedzujúcich 

opatrení uskutočnili iba jesenné kolá pretekov dlhodobých postupových súťaží, do ktorých sa 

zapojilo 30 družstiev a 120 pretekárov.  

Odbor rozhodol, že výsledky pretekov sa nebudú zarátavať do RSM a pri dlhodobo 

postupových súťažiach sa z nich ani nezostupuje ani nepostupuje 

Uskutočnili sa  Majstrovstvá Slovenskej republiky seniorov a juniorov.  

Víťazom  1.ligy sa stalo družstvo Liptovského Mikuláša,  na druhom mieste skončilo 

družstvo Dolný Kubín A a na treťom mieste Púchov A.  

Víťazom 2.ligy  sa stala Trstená A, na druhom mieste skončilo družstvo Dolný Kubín B a na 

treťom mieste skončilo Podbrezová.  

Divízia A sa pre nepriaznivé hydrologické podmienky nekonala a nekonala sa ani 

v náhradnom termíne. 

V divízii B sa víťazom stalo družstvo Trstená B , na druhom mieste sa umiestnilo družstvo 

LOOP TEAM Liptovský hrádok a na treťom mieste SK MUŠKÁR B 



Majstrovstvá SR seniorov, ktoré sa konali na rieke Hnilec a na VN Jaklovce v Gelnici zvíťazil 

Miroslav Legéň z Partizánskeho a stal sa majstrom Slovenska v love rýb na umelú muchu pre 

rok 2020.  

Majstrovstá SR juniorov sa uskutočnili  na rieke Rajčianka v Žiline za účasti 13 pretekárov. 

Víťazom sa stal Milan Marček z Banskej Bystrice.  

V roku 2020 sa seniorská reprezentácia A a B nezúčastnila žiadných majstrovstiev 

lebo všetky boli preložené na rok 2021 

Odbor v lete zorganizoval Detský muškársky kemp v Mlynčekoch za účasti 12 detí a 3 

dospelých. Kemp skončil pretekom Podolínska 15. 

Ďalej odbor zorganizoval detský víkend v Žiline na Rajčianke, ktorého sa zúčastnilo 14 detí 

a ukončil sa MSR juniorov 

Ďalej sa zorganizovalo sústredenie širšej reprezentácie seniorov v Starej Ľubovni a na VN 

Palcmanská Maša na Dedinkách. 

 

Na vlastné náklady sme aj v r. 2020 prevádzkovali webovú stránku, www.lrumucha.sk , na 

ktorú umiestňujeme priebežné výsledky a aktuality. 

 

Úlohy odboru LRU – mucha na rok 2021 

 

 pripraviť reprezentáciu A na Majstrovstvá sveta 2021vo Fínsku 

 pripraviť reprezentáciu B na Majstrovstvá európy 2021v Nórsku 

 pripraviť juniorskú reprezentáciu na Majstrovstvá sveta 2021v Bosne a 

Hercegovine 

 pokračovať v práci s juniormi a mládežou, organizovať pre najlepších 

jednotlivcov sústredenia a tréningy, získať financie pre ich činnosť 

 vypracovať termínový kalendár súťaží LRU – mucha na rok 2021 

 zabezpečiť organizáciu dlhodobo postupových súťaží a MSR seniorov a 

juniorov v roku 2021 

 

ŠPORTOVÝ ODBOR  LRU – PRÍVLAČ 

 

 V roku 2020 pracoval športový odbor LRU – prívlač v zložení: 

PhDr. Jaroslav Sámela, PhD. – predseda športového odboru 

Richard Hatala – člen odboru 

Ing. Vlastimil Těšický – člen odboru 

Ing. Varchula Marek – člen odboru 

Róbert Crkoň – člen odboru 

 

Súťaže boli v tomto roku poznačené pandemickou situáciou. Napriek tomu sa nám podarilo 

zorganizovať preteky 1. a 2. ligy., Majstrovstvá Slovenska seniorov, sústredenia detí 

a mládeže, sústredenia a tréningy seniorskej reprezentácie, spoločné kempy s juniormi, 

sústredenia juniorov, pohárové preteky...  Žiaľ juniorské majstrovstvá Slovenska, hoci boli 

pripravené a zabezpečené, sa nakoniec pre hygienické opatrenia zrealizovať nemohli. 

http://www.lrumucha.sk/


Pretekov v  1. lige sa zúčastnilo 10 družstiev a v  2.lige 7 družstiev.  Majstrovstiev Slovenska 

sa zúčastnilo 40 pretekárov. Súťaže prebehli podľa aktuálnych predpisov a schváleného 

termínového kalendára. Na rozšírenom zasadnutí sa zástupcovia družstiev dohodli, že 

výsledky v tomto roku sa nebudú započítavať do trojročného rebríčka jednotlivcov, nikto 

nebude zostupovať a ani postupovať do vyššej ligy a reprezentačná nominácia Slovenska na 

rok 2020 zostane rovnaká aj pre rok 2021. Sekcia plnila v roku 2020 úlohy, ktoré 

vyplývali z plánu práce na rok 2020 a z prijatých uznesení  z výročného  zasadnutia  sekcie. 

Členovia sekcie sa stretávali pravidelne každý štvrťrok. Stretnutí sa zúčastnili všetci členovia 

sekcie. Sekcia zasadala 4x , piate stretnutie je naplánované v príp. potreby na mesiac 

december. Na svojich zasadnutiach sme riešili aktuálne problémy a úlohy podľa plánu 

činnosti sekcie. Museli sme sa zaoberať organizáciu a zabezpečením pretekov podľa 

aktuálnych opatrení, čo nebolo vždy jednoduché. 

Medzinárodné preteky 

 

Dlhodobé súťaže v roku 2020 

 

1. liga a 2. liga 

V roku 2020 prebiehali 2  súťaže LRU – prívlač v obmedzenom režime. Preteky sa museli 

často meniť a organizátori boli nútení hľadať náhradné riešenia. Víťazom 1. ligy sa stalo 

družstvo z Trenčína ,,A“, pred Kysuckým Novým Mestom  a Partizánskym.  V druhej lige 

zvíťazilo družstvo B. Bystrica ,,B“ pred Vranovom nad Topľou a  Ružomberkom.  Celkovo 

prebehli tri kolá. 

 

Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov s medzinárodnou účasťou 

Medzinárodné majstrovstvá  SR jednotlivcov usporiadali pretekári z Trenčína a  Dubnice nad 

Váhom vo Svite na rieke Poprad 11.-13.9. 2020. Majstrovstiev sa zúčastnili 40 najlepší 

prívlačiari z predchádzajúceho ročníka ligy, pretekári z ČR nakoniec nepricestovali. Preteky 

boli zorganizované na vynikajúcej úrovni. Prebiehali systémom pretekov na majstrovstvách 

sveta. Trať bola zarybnená vďaka domácej organizácii MO SRZ Svit. Víťazom sa stal J. 

Václavík (Púchov), 2. J. Sámela  ( Trenčín),  3. P. Lencses ( Trnava). Vďaka výbornej 

organizácii to boli jedny z najlepších pretekov za posledné roky. Zostáva si iba želať, aby sme 

podobných tratí a prístupu organizátorov mali viac. 

 

 Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska mládeže v kategóriách U10, U15, U20, U25 

MMSRJ sa mali uskutočniť na rieke Váh v Púchove. Hoci organizátori pripravili dobrú trať 

a odviedli kus práce, sa preteky ani po dvojnásobnom preložení, nepodarilo zorganizovať. 

 

Pohárové preteky 

 Konali sa  3 pohárové  preteky, ktoré boli organizátormi dobre zvládnuté.  

Výsledky všetkých súťaží sú prílohou tejto správy. 

 

Medzinárodné preteky  

Majstrovstvá sveta 2020 LRU – prívlač, Portugalsko 



Napriek úsiliu organizátorov, posúvaniu termínu, hľadania náhradných riešení sa MS v tomto 

roku nekonali. Čo nám spôsobilo problémy so stornovaním leteniek, ubytovania, prípravy 

reprezentácie... MS by sa mali konať na rovnakej trati v r. 2021. 

 

Iné – sústredenia, kempy, práca s mládežou... 

Napriek zložitým podmienkach sa nám podarilo vďaka príspevku z Min. školstva zabezpečiť 

prípravu reprezentačného družstva. Výrazne sa zlepšila aj práca s mládežou, na čom mali 

podiel -  tréner juniorov J. Václavíkovi, J. Helerovi a R. Lichému. V tomto roku sa konali 

nasledovné podujatia: 

1. Bodovaný tréning – Piešťany, Striebornica cup,  23.5. 

2. Tréning a sústredenie reprezentácie – Piešťany, VN Striebornica, 22.-24.5. 

3. Sústredenie talentovanej mládeže – Piešťany, VN Sĺňava, 10.-12.7. 

4. Svetový pohár v prívlači - tréning – Peter Horňák – Holandsko, 16.7. – 24.7. 

5. Tréning a sústredenie reprezentácie – Ochodnica, r. Kysuca, 24.-26.7. 

6. Tréning a sústredenie reprezentácie – Svit , r. Poprad, 30.7.-2.8. 

7. Slovenský pohár v love Pstruha dúhového – Púchov, VN Ihrište, 26.9. 

8. Tréning a preteky talentovanej mládeže – B. Bystrica, Hron, 25.-27.9. 

9. Spinning cup -  Striebornica – 11.10. 

10. Tréning - Striebornica – Peter Horňák 6.-8.11. 

11. Tréning – Striebornica - repre – 13.-15.11. 

 

Na vlastné náklady sme aj v r. 2020 prevádzkovali webovú stránku, www.klubprivlace.sk , 

na ktorú umiestňujeme priebežné výsledky a aktuality. 

 

Úlohy sekcie LRU – prívlač na rok 2021: 

pripraviť výber reprezentácie na Majstrovstvá sveta na rok 2021 v Portugalsku 

pokračovať v práci s juniormi a mládežou, organizovať pre najlepších jednotlivcov 

sústredenia a tréningy, získať financie pre ich činnosť 

vypracovať termínový kalendár súťaží LRU – prívlač na rok 2021 

zabezpečiť priebeh ligových súťaží v roku 2021 

zorganizovať juniorské a seniorské Medzinárodné Majstrovstvá SR 

 

ŠPORTOVÝ ODBOR  LRU-FEEDER 
 

Športový odbor LRU-FEEDER pracoval v roku 2020 v zložení: 

Ján Lantaj – predseda odboru 

Milan Melichár – člen odboru 

Peter Poročák – člen odboru 

Ľudovít Scheibenreif – člen odboru 

Marian Hason –  člen odboru 

 

Vzhľadom na pandemickú situáciu nebolo možné zabezpečiť a plniť všetky úlohy plánu práce 

pre rok 2020, ktoré vyplývali z úloh sekcie z rozšíreného zasadnutia. Jednalo sa hlavne 

http://www.klubprivlace.sk/


o zabezpečenie postupových súťaží a MSR . S ohľadom na odporúčania a zákazy sme boli 

nútení zrušiť všetky naplánované dlhodobé postupové súťaže v dohodnutých termínoch, do 

ktorých sa prihlásilo 39 družstiev a cez 200 pretekárov. Vzhľadom na postupné presunutie 

všetkých medzinárodných súťaží MS národov a klubov z roku 2020 na budúci rok, sme 

v rámci odboru schválili účasť tých družstiev na presunutých podujatiach, ktoré mali 

vybojovaný postup a možnosť účasti z ročníka 2019. Pre družstvá postupových súťaží v 

ročníku 2021 bude zachované poradie a možnosť účasti v postupových  súťažiach podľa 

výsledkov z ročníka 2019 a zaplatené štartovné do súťaže ročníka 2020 bude použité pre 

ročník 2021.  

 

Počas uvoľnenia opatrení v letných mesiacoch sme vzhľadom na časovú tieseň a neistotu v 

možnostiach nepristúpili k možnosti usporiadania postupových súťaží. Podarilo sa 

zorganizovať Majstrovstvá SR v stanovenom augustovom termíne na VN Sĺňava, ktorých sa 

zúčastnilo 25 družstiev a 100 pretekárov, čo je plná kapacita trate. Historicky sa konali prvý 

krát 3 dňové, čo považujeme za pozitívnu zmenu, hlavne pre objektívnejšie vyhodnotenie 

podujatia. Medzi družstvami a pretekármi to bolo vyhodnotené ako ústretový krok na základe 

požiadavky väčšiny a stretlo sa to s pozitívnym ohlasom z ich radov. Do budúcna  plánujeme 

rovnaký model, aj za cenu zmeny pravidiel. V augustovom termíne sa nám podarilo 

zorganizovať aj sústredenie reprezentácie, ktoré sme organizovali formou pretekov a na 

ktorých sa zúčastnili reprezentanti a pretekári postupových súťaží. Chcel by som vyzdvihnúť 

možnosť čerpania dotácií MŠVVaŠ SR, ktorá nám bola umožnená po prvý krát a v rámci 

rozpočtu nám uľahčila rozpočtovú situáciu či pre organizáciu sústredení reprezentácie ako ja 

pre prácu s mládežou. V septembri sme zorganizovali aj MSR juniorov na VN Môťová, na 

ktorých sa zúčastnilo na vysokej organizačnej úrovni 40 mladých pretekárov chlapcov 

a dievčat. Vzhľadom na možnosť použitia dotácií MŠVVaŠ SR boli organizované na vysokej 

úrovni s občerstvením a kompletným zabezpečením pre účastníkov. Súťažilo sa v kategórii 

U15 a U23, kde sme okrem bežného vyhodnotenia pretekárov podľa dosiahnutého poradia 

vyhodnocovali aj najúspešnejšie dievča v každej kategórii. Rád by som vyzdvihol 

sponzorstvo spol. Flagman, ktorá okrem Zlatého Blyskáča prispela hodnotnými cenami aj na 

juniorské MSR 2020 spolu s firmou p. Romana Pavelku. Veľká vďaka patrí aj pretekárom 

spomedzi nás p.Tamášovi a Slašťanovi, ktorí sa podujali tento preteky organizačne 

zabezpečiť a v neposlednom rade aj MsO SRZ Zvolen za prepožičanie revíru VN Môťová 

a bezplatnú možnosť tréningu pre juniorských účastníkov pred pretekmi. 

 

Odbor LRU-F  zasadal v roku 2020 celkovo 4 krát. Na týchto zasadnutiach sa preberali 

možnosti vzhľadom na situáciu v krajine a riešili sa aktuálne vzniknuté problémy. V rámci 

odboru LRU-F plánujeme zriadiť ďalšiu súťaž tzv. method feeder, ktorý je čoraz populárnejší 

a zo strany pretekárov je veľký záujem o celoštátnu súťaž v tejto disciplíne. V tejto disciplíne 

boli aj naplánované MS národov, ktoré však pre pandemickú situáciu boli tiež presunuté. 

Vzhľadom na to pracujeme na zriadení a otvorení nultého ročníka súťaže pre rok 2021 

s pravidlami a so všetkým čo k tomu patrí, zatiaľ s prechodným obdobím na možné úpravy 

a doladenie detailov. Momentálne sa zaoberáme možnosťami a alternatívami budúceho 

ročníka pre postupové súťaže.  

 



Medzinárodné preteky 

Majstrovstvá sveta klubov 2020 Bulharsko 

reprezentácia : družstvo MsO Nové Zámky Marosmix, družstvo MsO Sereď 

presunuté z mája na október, neskôr presunuté na 2021 

Majstrovstvá sveta národov 2020 Francúzko 

reprezentácia: družstvo MsO Dunajská Lužná 

presunuté na rok 2021 

 

Majstrovstvá SR družstiev a jednotlivcov 

VN Sĺňava, počet účastníkov 25 družstiev/100 pretekárov 

Majstrovstvá SR juniorov U15 a U 23 

VN Môťová, počet účastníkov 40 

dlhodobé postupové súťaže 1. a 2. liga, divízia východ+ západ zrušené 

 

KOMISIA ROZHODCOV 

 

Komisia rozhodcov pracovala počas roka v zložení:  

Gabriela Hupková – predsedkyňa komisie 

Mgr. Marianna Jankovičová, Mgr. Pavol Kadlec, Pavol Kubiš, Miroslav Timčák - členovia 

   

Počas uvedeného obdobia KR pripravila výročné zasadnutie rozhodcov, ktoré sa 

konalo dňa 15.02.2020 v zasadačke SRZ RADA Žilina. Zúčastnilo sa ho 30 členov. Po 

skončení výročného zasadnutia  sa konalo i školenie rozhodcov. Školenia sa zúčastnilo 30 

rozhodcov, pozvaných bolo 78 rozhodcov. 

Západ - 32 registrovaných,  10 prítomných,  4 sa ospravedlnili,  5 oznámili ukončenie  

činnosti,   

Stred –  23 registrovaných,  14  prítomných,  2 sa ospravedlnili,  / 2 noví rozhodcovia/ 

Východ - 23 registrovaných,  6 prítomných,  2 sa ospravedlnili, 1 skončil,   

/ 1 nový rozhodca/ 

Dodatočne bol poslaný dotaz 14 /neaktívnym/ členom, či majú záujem ďalej pracovať 

ako rozhodca, z ktorých odpovedali len 2 rozhodcovia. 

Po vyhodnotení aktivity jednotlivých rozhodcov sa upravil aktuálny zoznam rozhodcov pre 

rok 2020 a to :  

Západ 20 ,  Stred 18  a Východ 16 rozhodcov – Spolu 54 rozhodcov. 

      

      Podľa plánu práce pre rok 2020 Komisia rozhodcov zasadala 4 krát. Na svojich 

zasadnutiach vyhodnotila školenie a bol vypracovaný nový zoznam rozhodcov pre tento rok. 

Podľa termínového kalendára  a odbornosti rozhodcov sa určilo ich nasadenie na jednotlivé 

preteky.  V súvislosti s nariadením Úradu pre verejné zdravotníctvo SR ohľadne koronavírusu 

Covid19 sa mnohé preteky zrušili a tak  KR  priebežne riešila zmeny v termínoch súťaží 

s novým dopĺňaním rozhodcov. Počas roka z dôvodu nepriaznivých poveternostných 

podmienok sa menili termíny i miesta pretekov a tak znovu bolo treba riešiť nasadenie 

rozhodcov.  Z vyššie uvedených dôvodov  nebolo možné vždy prihliadať na efektívne 

čerpanie finančných prostriedkov.  Spolu za všetky odboru LRU sa konalo 38 pretekov a na 



ne bolo delegovaných 55 rozhodcov. Súhrn výsledkov domácich postupových súťaží 

a Majstrovstiev SR tvoria prílohu správy. V roku 2020 boli pretekárom udelené 2 žlté karty 

a 1 návrh na červenú kartu – dočasné vylúčenie na 2 roky.  Bol podaný protest na pretekoch 

M SR LRU mucha, ktorý ale príslušná rozhodcovská komisia zamietla, ako neodôvodnený.  

Z jednotlivých správ hlavných rozhodcov i garantov vyplýva, že znalosť predpisov pre 

športovú činnosť robí stále niektorým pretekárom problémy, ale i rozhodcom. Komisia 

rozhodcov   na  výročnej členskej schôdzi  bude venovať väčšiu pozornosť pri školení aj na 

povinnosti sektorový ch  ale aj hlavných rozhodcov, aby sa v budúcnosti predišlo 

nezrovnalostiam.  

      Komisia rozhodcov poverila predsedkyňu komisie, aby na zasadnutí výkonného 

výboru SZŠR upozornila vedúcich jednotlivých odborov LRU na: 

- lepšie zabezpečenie pretekov po technickej a organizačnej stránke /chýbajúca výpočtová 

technika, váhy, sieťky na váženie, stojany, pri LRU plávaná a feeder treba myslieť aj na 

podmienky vykonania administratívy hlavného rozhodcu    - -  viac  pozornosti venovať aj 

príprave propozícií  na jednotlivé preteky, čím sa zamedzí nesprávnemu výkladu a tým 

porušovaniu pravidiel.  

-  požiadať jednotlivé odbory LRU,  aby zabezpečili výpočtovú techniku /notebook, tlačiareň, 

prípadne zdroj el. energie/ pre svoje súťaže 

- predložiť na zasadnutie RADY SRZ požiadavku o doplnenie rozhodcov v zozname osôb 

uvedených v uznesení, ktorým možno vyplácať plné cestovné náhrady v zmysle zákona 

283/2002 . 

 

    V tomto roku sa podarilo zabezpečiť  pre rozhodcov  i oblečenie,   polokošele  so znakom 

SZŠR a SRZ.   

     

 Komisia rozhodcov počas roka intenzívne spolupracovala so všetkými odbormi SZŠR:  

LRU-plávaná,  LRU-prívlač,  LRU-feeder,  LRU-mucha a sekretariátom SRZ a SZŠR. 

 

 

 

 


