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Správa sekcie športovej činnosti za rok 2019 
 

Športová činnosť v roku 2019 sa sústredila v MO SRZ L. Hrádku na „lov rýb udicou - 
mucha“ vzhľadom na charakter vôd, ktoré naša MO obhospodaruje. Sekcia dodržiavala 
schválený plán práce a pretekári sa zúčastnili všetkých plánovaných akcií. 

V januári sa p. Trnka zúčastnil rozšíreného zasadnutia LRU mucha konaného v Žiline, 
kde ako člen sekcie predkladal návrhy ktoré boli schválené na ďalší rok. Vzhľadom na účasť 
nášho družstva v divízií lovu rýb umelá mucha sme boli oslovení na usporiadanie takýchto 
pretekov a nakoľko sa tvaroval aj nový výbor našej organizácie, presunula sa organizácia 
Divízie lru mucha na ďalší rok. 

V apríli sa konali jazerné preteky Kežmarská Zlatná. Ján Bartko sa umiestnil na 14. 
mieste v konkurencii 100 pretekárov. 
Preteky  Dedinky Open v love rýb z člna sa konal v mesiaci máj. Ján Bartko obsadil 12. Miesto 
a Jozef Trnka 14. Miesto. 

Jarné kolo Divízie LRU mucha sa konalo na rieke Orava v Trstenej. Naše družstvo 
skončilo na 2. mieste. Jesenné kolo bolo na rieke Hron v Podbrezovej. Družstvo našej MO sa 
umiestnilo celkovo na 3. mieste v zložení Michal Kovalčík, Ľubomír Kordoš, Matej Kordoš a 
Zdeno Malinič.   

Začiatok septembra patril domácim pretekom s posedením pri guláši, kde sa zúčastnili 
naši členovia pretekov lru-mucha  systémom chyť – odfoť a zároveň si zmerali sily aj na 
„sucho“ v RT. Deti a mládež do 15 rokov potrápili ešte zostávajúce ryby na Jazierku a aj 
konkurovali dospelým v RT. 
 
Poďakovanie výboru našej MO patrí všetkým, ktorí sa zúčastňovali pretekov a reprezentovali 
skvele našu MO.  
 



 
                    

Správa sekcie práce s mládežou za rok 2019 
 

Činnosť krúžku mladých rybárov bol vykonávaný podľa schváleného plánu práce a bol 
vedený p.   p. Milanom Záborským. Výbor schválil jediný rozšírený bod a to príprava a účasť 
na miestnych pretekoch v RT a LRU. Činnosť krúžku sa sústreďovala na dve časti. Prvá bola 
teoretická, ktorá sa odohrávala v jednej učební základnej školy na Hradnej ulici a druhá bola 
praktická, ktorá bola vykonávaná podľa potreby pri vode alebo na ihrisku pri rybolovnej 
technike. V každom mesiaci podľa plánu boli minimálne štyri stretnutia v krúžku. 

V januári, na prvom stretnutí sa preberalo životné prostredie rýb hlavne v našich revíroch, 
na druhom stretnutí boli preberané Stanovy slovenského rybárskeho zväzu a zároveň 
opakovanie. Na treťom stretnutí boli vysvetľované naše ryby, hlavne tie,  ktoré sa vyskytovali 
v našich lokalitách. Na štvrtom stretnutí bol preberaný zákon o rybárstve  a lov na našich 
vodách. 

Vo februári boli tiež štyri stretnutia. Na prvom bol vysvetlený zákon o rybárstve a 
vykonávacia vyhláška, na druhom stretnutí bol preberaný rybolovný poriadok našej MO. Na 
treťom stretnutí bola rozoberaná športová činnosť a praktický rybolov, ktorý vyplýval z tejto 
športovej činnosti a na štvrtom stretnutí boli ukazované udice a športové náčinie rybára, hlavne 
ktoré sa používajú na našich vodách.  

V marci sa rovnako uskutočnili štyri stretnutia. Na prvom stretnutí sme si odpovedali na 
otázky z preberanej látky, druhé stretnutie bola príprava na skúšky a preverenie vedomostí, 
tretie stretnutie bolo dosť podstatné, na ňom sa vykonávali skúšky na vstup do rybárskeho zväzu 
a štvrté stretnutie bolo opakovanie skúšky a vyhodnotenie.  

V apríli boli prvé dve stretnutia zamerané na  nácvik športovej činnosti terč, aremberg 
a diaľka, na treťom stretnutí bol vykonaný lov rýb udicou na jazierku a zahájenie sezóny. Štvrté 
stretnutie bolo zamerané na preverenie  dokladov a zapisovania úlovkov a na piatom stretnutí 
v apríli bol preverovaný LRU a zásady lovu.  
V tomto mesiaci sa p. Trnka spolu s pánom Záborským zúčastnili dvoch workshopov v 
Kysuckom Novom Meste a na Rade SRZ a pod vedením pána Jašša z Kysuckého Nového 
Mesta a zároveň člena slovenského rybárskeho zväzu Rady, s tematikou lov rýb udicou plávaná 
a vedenie mládeže v krúžkoch. Súčasťou týchto sedení bolo aj prideľovanie nástrah a návnad 
od sponzorov. Naša MO za prezentovanú činnosť dostala cca 200 balení rôznych nástrah a 
návnad, čo bolo v porovnaní s ostatnými MO nadpriemer a týmto aj ocenili náš záujem o prácu 
s mládežou. 

V máji bolo prvé stretnutie zamerané na nácvik športovej činnosti, na druhom stretnutí 
bol LRU prívlač, na treťom stretnutí LRU mucha a na štvrtom stretnutí bola trénovaná 
rybolovná technika. 

Jún bol veľmi bohatý na činnosť nášho krúžku, na prvom stretnutí sme preberali LRU 
plávaná a na ďalších bol nácvik vláčenia a muškárenia na vode.  

Ďalší bod bol účasť na tradičnej rybárskej súťaži pre deti do 15 rokov „Zlatý 
BLYSKÁČ“. Už po tretíkrát sa niesol v duchu myšlienky: „Hľadá sa všestranný rybár“. 
Súťažiaci si mohli vybrať disciplíny v ktorých budú pretekať. Povinnou disciplínou boli 
vedomostné testy a rozpoznávanie rýb. Táto súťaž bola konaná 19.-23. júna 2019. Z našej 
organizácie sa zúčastnilo šesť detí a dvaja vedúci. Súťaž sa konala na revíroch miestnej 
organizácie slovenského rybárskeho zväzu Spišská Stará Ves a na vodnej nádrži Červený 
Kláštor a na potoku Rieka číslo 1. Z organizačného štábu by som chcel spomenúť pána Jašša, 
referenta pre prácu s deťmi a mládeže sekretariátu Rady slovenského rybárskeho zväzu a 
garanta Rady slovenského rybárskeho zväzu a zároveň člen Rady slovenského rybárskeho 
zväzu Jána Kozuba. Časový harmonogram bol sústredený do piatich dní.  

Prvý deň 19.06. bolo slávnostné otvorenie súťaže, sľub pretekárov, následne bolo 
žrebovanie, porada vedúcich a organizátorov. Deti mali voľný program, väčšinou sa 
sústreďovali na tréning  rybolovnej techniky v areáli školy vedľa penziónu.  

Druhý deň  začal skoro ráno, o šiestej raňajkami a presunom na pretekársku trať potoka 
Rieka. Prvé až štvrté kolo bolo muškárenie,  čiže otvorenie súťaží absolvovali  naši pretekári, 



 
                    
ktorí boli súčasťou tejto disciplíny. 

Druhý deň popoludní pokračovala táto súťaž pretekmi v prívlači, kde dve naše deti boli 
prihlásené a aj súťažili. 

Tretí deň sa niesol tak trošku voľnejším tempom, keďže boli preteky plávaná a preteky 
feeder, ktorých sa naše deti nezúčastnili. Samozrejme počas celých pretekov boli sústredené na 
pretekárskej trati a pod vedením pána Záborského bolí oboznamovaní s týmito technikami. 

Štvrtý deň bol začiatok pre rybolovnú techniku, kde sa zúčastnili aj naše štyri deti a 
poobede bol workshop „postav svoju hrádzku“, kde boli ukazované rôzne techniky na 
postavenie hrádzí slúžiace na zastavenie vody na malých potokoch. 

Piaty deň sa vykonávali vedomostné testy a spoznávanie rýb, kde mali naše deti veľmi 
dobré výsledky, po obede bolo slávnostné vyhodnotenie súťaží a odchod domov. 

 Ďakujem v prvom rade rodičov a p. Záborskému, že umožnili týmto deťom zúčastniť 
sa tejto veľkolepej súťaže, rovnako aj firme KRT za zapožičanie auta na prevoz detí. 

V auguste, dňoch 10.-11.08. na základe povolenia ichtyológa Rady Slovenského 
rybárskeho zväzu sa uskutočnil lov kapra rybničného a plotice červenookej, spojený s pretekmi 
a to ľubovoľnými technikami: muškárením, prívlačou, na plávanú a na ťažko, na jazierku Pod 
Skalkou. Súťaže sa mohli zúčastniť deti do 15 rokov s platným rybárskym lístkom a rybárskym 
povolením na revíry miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu. Na prihlásené dieťa 
bola nutná účasť aspoň jedného rodiča. Preteky boli o najväčšieho kapra a najviac chytených 
rýb v jednotlivých dňoch. 
Ceny boli symbolické, ale veľmi potešili. Vzhľadom na neveľkú plochu jazierka sa mohlo 
zúčastniť do desať detí na každý deň. Zúčastnilo sa v obidvoch dňoch 11 detí. Použité nástrahy 
a návnady boli pri muškárení klasicky suché, mokré muchy a pri love na ťažko alebo na plávanú 
len nástrahy rastlinného pôvodu, zakázané boli všetky spôsoby podľa zákona. 
Účel odlovu a pretekov bol hlavne zredukovať počet kaprov a plotíc na lososovo pstruhovom 
revíry jazierko Pod Skalkou, ktoré je výhradne určené na lov pre deti do 15 rokov. Počas dvoch 
dní detí ulovili 126 kaprov ktoré boli prevažne odvezené na revíry našej susedskej organizácie 
v Liptovskom Mikuláši a najväčší chytený kapor mal 72cm. 

Na začiatku septembra za účasti dvanástich detí bol urobený guláš s posedením Pod 
Skalkou a samozrejme aj preteky detí na rybárskom revíry jazierko Pod Skalkou, deti  chytali 
veľmi dobre a niektorí sa zúčastnili aj pretekov v rybolovnej technike, kde dokázali dospelým, 
že sú v niektorých kategóriách aj lepší ako oni.  

V októbri sme si prešli s deťmi BOZ spolu aj s  preskúšaním. Na druhom a treťom 
stretnutí bola vychádzka k vode, ukázali sme si ako zimujú ryby a diskutovali sme o nich. Na 
štvrtom stretnutí bolo zoznámenia sa s rôznymi materiálmi na výrobu mušiek.  

V novembri bola beseda o slovenskom rybárskom zväze a jeho úlohe, na druhom 
stretnutí viazanie háčikov a použitie monofilných vlascov, na treťom základné potreby viazania 
mušiek a naviazanie mušiek. 
  V decembri sme sa s deťmi stretli trikrát, na prvom stretnutí bolo viazanie očiek a 
nástavcov na viazanie mušiek,  potom boli viazanie mušiek a nýmf a na záver bola súťaž vo 
výrobe mušiek a zároveň vyhodnotenie roka s odovzdaním vecnými cenami. 
 
 

Dobré výkony detí v oboch odvetviach LRU-M, RT dávajú predpoklad na slušné 
umiestnenie obnovenej  celoslovenskej súťaži  Zlatý blyskáč, usporiadanej a uhrádzanej Radou 
SRZ. 
 
 
 
 


