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Sekcia LRU – mucha 
14.01.2012 

 
Z Á P I S N I C A 

z rozšíreného  zasadnutia  sekcie  LRU- mucha  
 
Dňa  14.01.2012 sa o 9.00 hodine konalo  rozšírené  zasadnutie sekcie LRU – mucha  
v zasadačke Rady  SRZ  v Žiline.  
Účasť  zástupcov jednotlivých organizácií  je doložená prezenčnou  listinou. Z celkového 
počtu 31 organizácií  bolo prítomných 25 organizácií. Stretnutie sa riadilo zásadou  1 
organizácia,  jeden delegovaný zástupca.  
 
Rokovanie sa  uskutočnilo  podľa programu : 
 

       Program : 1. Otvorenie 
   2. Vyhodnotenie šport. činnosti za rok 2011 
    3. Prihlášky a registrácie pre rok 2012, nasadenie družstiev v r. 2012 

              4. Termínový kalendár súťaží pre rok 2012 
5. Informácia o prijatí nových pravidiel LRU – mucha 

   6. Plán prípravy štátnej reprezentácie pre rok 2012 
    7. Plán práce na rok 2012 

        8. Diskusia 
                9. Záver 

  
Prítomní :  p. Peter Smetana   vedúci sekcie LRU – M 
   p. Jozef Dauda   člen sekcie 
   p. Dušan Brziak   člen sekcie 
   p. Jozef Toman   člen sekcie 
Neprítomní: p. Miroslav Antal   člen sekcie 
   

       Za OŠČ:    Paedr. Vladimír Hromek vedúci OŠČ 
    Mária Hodásová, sekretariát OŠČ 

  Ľudovít Piterka, vedúci sekcie rozhodcov pri OŠČ 
  Ing. Peter Bienek, reprezentačný tréner seniorov 
  Ing. Vladimír Ligda, reprezentačný tréner juniorov 

 
Za RADU SRZ: p. Marián Godiška 

 
K bodu  1   
Vedúci  sekcie Peter Smetana privítal prítomných - za RADU SRZ Mariána Godišku, 
vedúceho  OŠČ Paedr. Vladimír Hromeka a vedúceho  komisie  rozhodcov  pána  Karola 
Balaďu.  
 
K bodu 2  
Správu  o činnosti  sekcie  LRU  - mucha za rok 2010 predniesol vedúci sekcie p. Peter 
Smetana. Súťaže družstiev prebehli  podľa platných  pravidiel  LRU – mucha  
dvojkolovým systémom jar – jeseň. Vedúci sekcie oboznámil účastníkov  
s najaktuálnejšími  problémami, ktoré sa vyskytli  počas  sezóny 2011. Taktiež oboznámil 
prítomných   s riešením  rôznych problémov, s ktorými sa sekcia stretla a ktoré riešila 
počas roku 2011.  Postupových súťaží  v roku 2011 sa zúčastnilo : 

 
1.liga  - 12 družstiev   
2.liga  - 12 družstiev  



Divízia A - 14 družstiev  (rovnako ako v roku 2010 ) 
Divízia B - 12 družstiev (rovnako ako v roku 2010 ) 
 

Spolu sa zúčastnilo  postupových súťaží  49 družstiev z jednotlivých MsO a MO, čo je cca 
200 pretekárov. Víťazmi jednotlivých postupových súťaží boli: 

1.liga  1. miesto Spišská Nová Ves , MO SRZ Sp.Nová Ves  
2. miesto         Kežmarok A,  MO SRZ Kežmarok  
3. Miesto  SVIT, MO SRZ Svit 

 
2.liga  1. miesto Spišská Belá, MO SRZ Sp.Belá (právo postupu do 1.ligy)  

2. miesto         Bardejov,  MO SRZ Bardejov (právo postupu do 1.ligy)  
3. Miesto  Stará Ľubovňa A, MO Stará Ľubovňa (právo postupu do 1.ligy) 

 
Divízia A  1. miesto MK Kysuca C , MO SRZ Kys. N.Mesto (právo postupu do 2.ligy)  

2. miesto         Trstená B, MO SRZ Trstená (právo postupu do 2.ligy)  
3. Miesto   Púchov, MO SRZ Púchov 

 
Divízia B 1. miesto Humenné B , MO SRZ Humenné (právo postupu do 2.ligy)  

2. miesto       Vranov, A MO SRZ Vranov (právo postupu do 2.ligy)  
3. Miesto  Sabinov, MO SRZ Sabinov  

 
MSR - SENIORI 
V dňoch 17. – 18.9.2011 sa konali odložené M – SR na rieke Hron, ktoré usporiadala MO 
SRZ Podbrezová. Preteky prebehli v zmysle pravidiel a  usporiadateľ zabezpečil dôstojný 
priebeh súťaže. 

Preteky boli poznačené veľmi slabými úlovkami, spôsobenými úbytkom lovených rýb na rieke 
Hron za posledné obdobia. 
 
Výsledky M-SR 2011: 
- 1.miesto Michal Benatínsky (MO SRZ Humenné) 
- 2.miesto Maroš Lajtar (MO SRZ Humenné) 
- 3.miesto Jozef Gajdoš (MO SRZ Bardejov) 

 
MSR 2009 JUNIORI 

Sekcia zorganizovala v spolupráci  s MO SRZ Spišská Nová Ves  na rieke Hornád MSR 
juniorov. Pretekov sa zúčastnilo  14  mladých rybárov,  ktorí preukázali vysoké rybárske 
majstrovstvo.  
 
Výsledky pretekov: 
 
  1. miesto  Matúš Sisák, MO SRZ Kežmarok 
  2. miesto  Robert Tuma , MO SRZ Bardejov 
  3. miesto  David Holbus, MO SRZ Stará Ľubovňa 
 
Organizátori majstrovstiev sa zhostili svojej úlohy výborne a prispeli k bezproblémovému 
priebehu majstrovstiev.  
 
 
 
 



Majstrovstvá sveta 2011 Taliansko 

Seniorská reprezentácia: 

Pre reprezentáciu Slovenskej republiky boli nominovaní pretekári v zmysle pravidiel. 
Vzhľadom k tomu, že Miroslav Antal sa vzdal účasti na reprezentácii, a Igor Fiačan sa 
nemohol zúčastniť z osobných dôvodov,  boli na základe rebríčka RSM 2010  spolu 
s výsledkami  kvalifikačných pretekov pre MS 2011 zaradení do reprezentácie pretekári 
Studený Robert, Nemčík Zdeno a Rajtár Maroš. Na základe výberu reprezentačného trénera 
boli do reprezentácie zaradení pretekári Michal Benatínsky, Hríbik Igor a Ján Bartko. 

V družstvách sme sa umiestnili na 6. mieste 

Jednotlivci: 

Michal Benatínsky 10., Maroš Lajtar 16., Igor Hríbik 22., Robo Studený 41., Zdeno Nemčík 
91. (striedanie), Janko Bartko 106 (striedanie). 

Tréner  :  Ing. Peter Bienek 

Vedúci družstva: Vladimír Buček 

Majstrovstvá Európy 2011 Česká republika.  

Družstvo Slovenskej republiky sa zúčastnilo v dňoch 31.5. ÷ 6.6.2011 Majstrovstiev Európy 
LRU Mucha v južných Čechách v okolí mesta Rožmberk. 
Družstvo sa zúčastnilo preteku na vlastné náklady samofinancovaním v zložení : Igor Hríbik 
pretekár a kapitán, Zdenko Nemčík, Robert Studený, Jan Dobiáš a Igor Fiačan (pretekári) 
Preteky boli určené na jednej malej rieke Vltava v Čerťákoch, dva krát väčšia rieka Vltava 
nad Rožmberkom, jeden lodný závod na Lipne II a brehový závod na nádrži Kvetonov. 
Celkove sa zúčastnilo preteku 17 družstiev. 
Slovensku sa podarilo v pomerne ťažkej konkurencii obsadiť  5. miesto, pričom však porazilo 
naozaj silné A. družstvá napr. Talianska (aktuálny majstri sveta), Anglicka a Belgicka. 
Výsledky : 
 
1 CZE - CZECH                   96 322780 502 580 
2 FRA - FRANCE                122 316960 482 564 
3 ESP - SPAIN                    137 280300 421 445 
4 POL - POLAND                158 251180 359 550 
5 SVK - SLOVAKIA             210 223260 330 570 
 
V jednotlivcoch sa najlepšie umiestnil Zdenko Nemčík na veľmi peknom 7. mieste, Ján 
Dobiáš 24.miesto, Igor Hríbik 39., Igor Fiačan 50. a Róbert Studený 66. 
 
K lepšiemu výsledku družstva by určite dopomohlo keby družstvo malo nechytajúceho 
kapitána na brehu, čo pri tomto závode bola výrazne rozhodujúca vec. Treba povedať, že 
všetky družstvá mali početnejšie družstvá. 5-členné družstvo malo len tím Slovenska a 
Nemecka ktoré skončilo posledné ! 

 

 

 



Juniorská reprezentácia:  

Vzhľadom na obmedzený počet pretekárov v tejto kategórii boli pretekári do 
reprezentačného družstva vybraní na základe doporučenia odstupujúceho trénera p. 
Miroslava Antala a na základe výsledkov MSR juniorov 2011 a výsledkov pretekárov za 
predchádzajúce obdobie. Do reprezentačného družstva boli nominovaní: Matúš Šišak, Lukáš 
Šišak, Peter Ignác, Marek Okrasa, Róbert Tma a Július Kulma 
 
Tréner        :  Ing. Vladimír Ligda ml. – odsúhlasený tréner sekciou pre rok  2011 
Vedúci družstva :  Po oznámení Ing. Jozefa Trnku, že sa nemôže zúčastniť ako vedúci 
družstva pre zdravotné problémy, bol poverený funkciou vedúceho družstva p. Imrich Ignác. 
 
V družstvách sme sa umiestnili na 6. mieste 
Jednotlivci: 
Peťo Ignacz 9., Marek Okresa 18., Robo Tuma 35., Matúš Sisák 36., Lukáš Sisák 48. 
(striedanie ), Julo Kuzma 60. (striedanie ). 

 
Všetkým reprezentantov treba poďakovať za vzornú reprezentáciu Slovenskej republiky a to 
po stránke športovej aj spoločenskej. 
 
Pohárové súťaže: 
 

Pohárových súťaží sa celkovo zúčastnilo 997 pretekárov  v 13-tich súťažiach, čo je o 217 
viac ako v roku 2010 

 
K bodu 3 

      Vedúcim  sekcie  bolo predložené nasadenie družstiev na základe prihlášok do 
dlhodobých súťaží družstiev pre rok 2012 a na základe umiestnenia v dlhodobých súťaží 
v roku 2011. Nasadenie družstiev bude umiestnené na stránku www.lrumucha. Podmienkou 
účasti družstiev v dlhodobých súťažiach je úhrada poplatkov štartovného v zmysle platných 
predpisov do 28.2.2012.  
Konečné nasadenie bude prerokované na najbližšom zasadaní Sekcie LRU-mucha. 

 
     K bodu 4 
     Vedúci sekcie Peter Smetana predložil návrh  termínového  kalendára dlhodobých 
postupových  súťaží  a pohárových pretekov  na rok 2012 . Postupne sa vyjadrovali  
jednotlivé  organizácie  k usporiadaniu pridelenej  súťaže . Nakoniec  boli  stanovené  
s pripomienkami  lokality i termíny  jednotlivých  pretekov. Príslušní rozhodcovia a garanti 
budú stanovení na základe rozhodnutia sekcie LRU-mucha, ako aj na zasadaní sekcie 
rozhodcov vo februári 2012. V zmysle odsúhlasených pripomienok bude upravený kalendár 
súťaží umiestnený na stránku www.lrumucha.  
 

K bodu  5 
Vedúci sekcie LRU – mucha oboznámil prítomných prijatí nových pravidiel pre LRU – 

mucha. Pravidlá sú schválené sekciou LRU – mucha. Nové pravidlá boli vypracované na 
základe skúseností z minulého obdobia a  riešia všetky vzniknuté problémy, s prihliadnutím 
na zatraktívnenie súťaží, skvalitnenie usporiadania súťaží a právneho vedomia pretekárov 
a organizácii v rámci sekcie LRU-mucha. 
  
    K bodu 6 
    Vedúci sekcie oboznámil prítomných so stavom výberu reprezentantov pre rok 2012. 
V zmysle platných predpisov bude reprezentačné družstvo seniorov vybrané na základe 
umiestnenia na minuloročných MS v Taliansku, kvalifikačných pretekov a výberu 
reprezentačného trénera. 

 



Zloženie reprezentácii pre rok 2012: 
Seniorská reprezentácia 

1. Michal Benatinský  
2. Igor Hríbik 
3. Peter Alexovič 
4. Ľudovít Kundis 
5. Maroš Lajtár 
6. Ján Vida 
7. Vladimír Hubač 2. náhr.  

 
Juniorská reprezentácia 

Na základe nominácie trénera juniorskej reprezentácie boli do reprezentačného družstva 
na MS v  Lozère,  France 8-15 JULY 2012 predbežne navrhnutí: 
1. Robert Túma, BJ 
2. Lukáš Sisák, KK 
3. Július Kuzma, BJ 
4. David Holbus, Stara Lubovňa 
5. Štefan Štempel, Za 
6. Daniel Glovňa, BJ – 1. náhradník 
7. Lukáš Kopalko, BJ – 2. náhradník 

    
K bodu 7 
 

Vedúci sekcie LRU – mucha podal návrh  práce sekcie  pre rok 2010, ktorý bude predložený 
na zasadnutí OŠČ. Návrh bol prijatý  bez pripomienok. 

 
K bodu 8 
V bode  diskusia   vystúpili zástupcova jednotlivých organizácii :  
Pán Marián Godiška predniesol príspevok v súvislosti s uverejnením modifikovaných 

pravidiel na stránke RADY SRZ bez schválenia rozšíreným zasadaním Sekcie LRU-mucha. 
Vedúci sekcie v snahe o jednotný výklad pravidiel, zakomponoval do pravidiel vysvetlenie 
o konaní kvalifikačných predpisov (bez zmien pravidiel v článkoch týkajúcich sa účasti 
v kvalifikačných pretekoch). Po diskusii k tejto téme rozšírené zasadanie sekcie schválilo 
modifikáciu tak, ako to je uvedené na stránkach RADY SRZ k termínu konania rozšíreného 
zasadania sekcie LRU.  

 
Vedúci sekcie Peter Smetana vzhľadom na problémy s účasťou na pohárových pretekov 

v predchádzajúcom ročníku navrhol modifikáciu predpisov pri udeľovaní bodov do RSM 
nasledovne: 
Počet zúčastnených pretekárov 60 a viac   40 bodov 
Počet zúčastnených pretekárov 50 až 59   32 bodov 
Počet zúčastnených pretekárov 40 až 49   25 bodov 
Počet pretekárov menší ako 40    nebodovaný pretek 
Návrh bol po hlasovaní v pléne schválený. 

 
Na základe požiadavok diskutujúcich členov bol prijatý návrh Ing Bieneka o pri udeľovaní 

bodov do RSM pri umiestnení pretekárov zahraničnom preteku nasledovne: 
40 bodov za  1. miesto a potom zostupne do  40. miesta . Pretek musí byť uvedený 
v kalendári pretekov danej krajiny. 
 
 Na základe vystúpení diskutujúcich boli prednesené a schválené ďalšie návrhy na 
modifikáciu pravidiel a to: 
- použitie 1000.-€ z rozpočtu sekcie LRU-mucha pre reprezentáciu B. pre účasť na ME, 
- lov aj iných rýb, ako sú uvedené v pravidlách LRU mucha, pokiaľ je to uvedené   
   v propozíciách k danému preteku. 



V rámci diskusie bola sekcia LRU poverená preveriť možnosti zavedenia registračného 
poplatku vo výške 5.-€ pre nasledujúce obdobia, počnúc registráciou pretekárov pre súťaže v 
roku 2013. Tieto prostriedky použiť pre prefinancovanie športovej činnosti LRU – mucha. 
 
 Na záver diskusie vystúpil vedúci sekcie LRU mucha p. Smetana 
s príspevkom o svojom odstúpení z funkcie vedúceho LRU mucha a člena sekcie LRU 
mucha z osobných dôvodov. 
 Na základe tejto skutočnosti bol do sekcie LRU mucha kooptovaný p. Miroslav 
Timčák.  
Sekcia bola poverená voľbou nového vedúceho sekcie LRU mucha najneskôr do konca 
februára 2012. 
 Výsledky diskusie a hlasovania o jednotlivých bodoch boli zapracované do uznesenia 
z rozšíreného zasadania sekcie LRU-mucha 
  

K bodu 9 
Vedúci sekcie LRU–M sa poďakoval  všetkým prítomným za účasť na zasadaní, tvorivú 

diskusiu a vyslovil presvedčenie, že v roku  2012 sa podarí skvalitniť prácu  všetkých - tak 
funkcionárov, ako aj rozhodcov a pretekárov, zatraktívniť a skvalitniť  všetky preteky 
a dôstojne reprezentovať muškársky šport doma aj na medzinárodnom poli. 
      
Rozšírené zasadnutie sekcie  prijalo uznesenie  - viď príloha  

 
                                           
 

 
 

 


