
Zápis zo zasadnutia sekcie kultúry, výchovy a športu a zástupcov pretekárov 
zo dňa 24. 3. 2018. 

 

Dňa 24. 3. 2018 sa v Rybárskom dome uskutočnilo stretnutie s pánom Václavom Ledvoňom, ktorý je 
vedúci sekcie kultúry, výchovy a športu pri MsO SRZ Košice Václavom a športových referentov 
v jednotlivých obvodoch MsO SRZ Košice.  Za obvod č. I. p. Igor Mora, obvod č.II. p. Tomáš Warzybok, 
obvod č. III. p. Tibor Kováč, obvod č. IV.  p. Štefan Harčár. Za obvod č. V. sa p. Tomáš Šiška ospravedlnil, 
o výsledku zasadnutia bol oboznámený, a ten prijal bez výhrad. Ako hosť sa na zasadnutí zúčastnil p. 
Ján Slašťan. Za výbor MsO SRZ Košice sa zúčastnili p. Radoslav Lukács (predseda), p. Róbert Halász 
(tajomník) a p. Ladislav Takáč (podredseda).  

Na zasadnutí boli prerokované tieto otázky: 

1. Vytvorenie Komisie pre športovú činnosť a výchovu mládeže. 
 

2. Definovanie podmienok pre pridelenie finančného príspevku na usporiadanie preteku 
jednotlivými výbormi MsO SRZ Košice v rámci organizácie. 
 

3. Definovanie podmienok na pridelenie zľavneného miestneho a zväzového povolenia na 
rybolov pre registrovaných pretekárov reprezentujúcich MsO SRZ Košice. 
 

4. Úprava doteraz platného usmernenia pre preplácanie štartovného a nákladov spojených 
s účasťou na súťažiach – stanovenie typu súťaže a refundácie nákladov spojených s účasťou 
a umiestnením na nich. 
 

1. Vytvorenie Komisie pre športovú činnosť a výchovu mládeže 

Z dôvodu skvalitnenia športovej činnosti a výchovy mládeže sa Predsedníctvo MsO SRZ Košice, 
rozhodol vytvoriť Komisiu pre športovú činnosť a výchovu mládeže, ktorej členmi budú: 

- p. Václav Ledvoň, člen Mestského výboru ako vedúci sekcie KVaŠ pri MsO SRZ Košice 
- p. Igor Mora, športový referent ObO I. 
- p. Tomáš Warzybok, športový referent ObO II. 
- p. Tibor Kováč, športový referent ObO III. 
- p. Štefan Harčár, športový referent ObO IV. 
- p. Tomáš Šiška, športový referent ObO V. 

Prítomní členovia si zo svojich radov zvolili predsedu komisie a to p. Ledvoňa.  

Náplňou komisie bude organizovanie športovej činnosti a výchovy mládeže, tak aby sa na činnosti 
podieľali všetky obvody našej organizácie s dôrazom na zastupiteľnosť. Jednotlivé návrhy vo forme 
výstupov z komisie budú predkladané Výboru MsO p. Ledvoňom, alebo im povereným pracovníkom, 
pričom Výbor si návrh komisie osvojí a zrealizuje, poprípade ho vráti na dopracovanie, či modifikuje na 
mieste.   

 

 

 



2. Podmienky  pre pridelenie finančného príspevku na usporiadanie preteku jednotlivými výbormi 
MsO SRZ Košice v rámci organizácie. 

Usporiadateľ preteku, ktorý vyberá na danú súťaž štartovné, nemá žiadny nárok na príspevok, alebo 
zálohu na pretek. Výnimku tvoria detské preteky, alebo preteky juniorov do 18 rokov, kde organizátor 
môže požiadať o príspevok na ceny a občerstvenie vo výške primeranej počtu detí (juniorov). O výške 
príspevku rozhodne predsedníctvo MsO SRZ Košice na základe návrhu predsedu Komisie pre šport 
a výchovu mládeže. 

 

3. Podmienky pre pridelenie zľavneného miestneho kaprového povolenia na rybolov a zväzového 
povolenia aktívnym športovcom v niektorej z rybolovných techník. 
1. pretekár musí byť riadne registrovaný a musí sa vedieť preukázať platným registračným 

preukazom 
2. a) musí sa v súťažnom kalendárnom roku zúčastniť na minimálne dvoch kolách 1. ligy alebo 2. 

ligy a aj na majstrovstvách Slovenska  
b) musí sa v súťažnom kalendárnom roku zúčastniť na minimálne troch kolách 1. ligy alebo 2. 
ligy, ak sa v prípade postupových pretekov pretekár na príslušné majstrovstva Slovenska 
nenominoval, alebo sa v prípade otvorených majstrovstiev Slovenska na nich z nejakého 
dôvodu nezúčastnil. 

3. pretekárovi sa priznáva nárok na pridelenie predmetných povolení za účasť a splnenie 
požadovaných kritérií za obdobie v predchádzajúcom súťažnom roku, samotný status 
pretekára v aktuálnom roku na uplatnenie si nároku na pridelenie predmetných povolení 
nestačí 
a) pretekári divízie LRU mucha majú nárok na pridelenie zľavneného  povolenia na miestnu 
pstruhovú vodu. 

4. pretekár musí na týchto súťažiach reprezentovať MsO SRZ Košice počas nástupu pretekárov, 
počas preteku a pri záverečnom vyhodnotení musí byť na viditeľnom mieste označený logom 
vysielajúcej organizácie. 
 

4. Usmernenie pre preplácanie štartovného a nákladov spojených s účasťou na súťažiach – 
stanovenie typu súťaže a refundácie nákladov spojených s účasťou a umiestnením na nich. 

Štartovný poplatok  pre účasť družstiev v postupových súťažiach  SRZ si družstvá uhrádzajú sami 

s dodržaním termínu pre zaplatenie poplatku. Výnimkou je LRU Rybolovná technika, kde štartovný 

poplatok uhrádza vysielajúca organizácia. Ostatným družstvám bude štartovný poplatok vrátený po 

splnení všetkých podmienok uvedených v tomto zápise a to po poslednom preteku v roku. 

Podmienkou pre vrátenie poplatku je doklad o zaplatení s uvedením názvu družstva, čísla účtu 

a variabilného symbolu na ktorý boli peniaze poukázané. 

Typ súťaže a výška refundácie nákladov spojených s účasťou  a umiestnením v súťažiach. 

Pretek Náklady na PHM Náklady na ubytovanie 

Majstrovstvá Slovenska 100% ubytovanie do 20€/noc 

LRU I. liga 100% ubytovanie do 15€/noc 

LRU II. liga 100% ubytovanie do 15€/noc 

ATP bodované preteky 
s umiestnením  1-3 miesto 

100% ubytovanie do 20E/noc 

Družstvá, ktoré súťažia v najnižšej súťaži „DIVÍZIA“, majú preplácané len náklady na PHM súvisiace 
s účasťou v súťaži.  
 



Za náklad bude považované: 
1. hodnota PHM – výpočet spotreby PHM podľa množstva najazdených kilometrov a 

preukázateľnej spotrebe pohonných hmôt použitého motorového vozidla (podľa spotreby 
uvedenej v technickom preukaze vozidla, ktoré je uvedené v cestovnom príkaze ). 

              Akceptuje sa spotreba maximálne do 8 l / 100 km bez rozdielu typu paliva ! 
              K cestovnému príkazu je potrebné priložiť doklad o nákupe PHM s aktuálnou cenou PHM ! 

2. náklady na ubytovanie – refunduje sa nevyhnutné ubytovanie maximálne do 10 Eur / noc na 
osobu a to maximálne dve po sebe nasledujúce noci v rámci jednej súťaže. V prípade účasti na 
majstrovstvách Slovenska sa refunduje nevyhnutné ubytovanie maximálne do 15 Eur / noc na 
osobu a to maximálne dve po sebe nasledujúce noci v rámci jednej súťaže. 

3. celkový počet prejazdených kilometrov v rámci jednej súťaže, nesmie jednotlivými družstvami 
presiahnuť 5%.  

4. podmienkou pre vyúčtovanie je aj doloženie výsledkovej listiny z predmetného               
športového podujatia. 

5. Prepravné prostriedky budú preplácané na jedno súťažné družstvo v maximálnom počte dvoch 
vozidiel. 

 
Pre zúčtovanie preteku je potrebné predložiť vyplnený cestovný príkaz, doklad o nákupe PHM, kópiu 
technického preukazu použitého vozidla, doklad z ubytovacieho zariadenia. Tieto doklady je potrebné 
predložiť najneskôr do 10 pracovných dní od ukončenia preteku. Ak tak nebude učinené, družstvo 
stráca nárok na preplatenie nákladov spojených s účasťou na preteku!!! Za zúčtovanie preteku je 
zodpovedný vedúci družstva, alebo ním poverená osoba. Účtovníčka MsO SRZ Košice vyplatí náklady 
pre jednotlivé družstvá a zaúčtuje doklady až po kontrole dokladov. Za kontrolu dokladov je 
zodpovedný vedúci sekcie pre šport, výchovu a vzdelávanie. 
 
V Košiciach dňa 24.3. 2018                                                                       Václav Ledvoň 
                                                                                                   vedúci sekcie športu, výchovy a kultúry 


