
Z Á P I S N I C A 
z rozšíreného zasadnutia sekcie LRU-plavaná 

Žilina  18.01.2014 
 
 
Program: 1. Otvorenie 
         2. Vyhodnotenie činnosti za rok  2013 
         3. Prihlášky, ragistrácie a nasadenie družstiev do súťaží 
         4. Termínový kalendár 2014 
         5. Plán prípravy štátnych reprezentácií 
         6. Plán práce na rok 2014 
         7. Rôzne, diskusia 
         8. Schválenie uznesenia 
         9. Záver 
 
 
Prítomný: 
 
 
Miroslava Pavelková, ved. sekcie 
Maroš Cibulka, člen sekcie 
Tibor Petruš, člen sekcie 
Peter Baránek, člen sekcie 
Ľuboš Krupička, člen sekcie 
 
 
Pozvaný : 
 
 
PaedDr. Vladimír Hromek, ved.OŠČ 
Miloš Procházka, ved. Sekcie rozhodcov 
Roman Pavelka st. – štátny tréner seniorov 
Peter Rímeš – štátny tréner juniorov 
Ivan Cibulka – štátny tréner žien 
 
 

1. Otvorenie previedla vedúca sekcie p. M. Pavelková, ktorá privítala členov sekcie a 
pozvaných hostí. P. Pavelková oboznámila prítomných hostí s programom zasadnutia sekcie. 
 
 

2. Na návrh p. Krupičku bol do bodov programu zaradený bod – Rozšírenie 1. Ligy na 3 
kolá (návrh bodu programu prešiel 24 hlasmi – za ) 

Ako samostatný bod boli zaradené návrhy p. Juraja Smahu dodané písomnou formou OŠČ. 
 Zjednotenie termínov 1.ligy, 2.ligy a divízie 
 Použitie 1.litra patentky ( namiesto doterajšieho 0,5 litra ) 
 Vybrané štartovné ponechať v postupovej súťaži na ceny a poháre pre víťazov 

 
 

3. Vyhodnotenie činnosti:  
- p. Baránek predniesol výsledky postupových súťaží a súťaží MSR v jednotlivých 
kategóriách. 
- p. Baránek zhodnotil výsledky družstva Považská Bystrica na MS klubových družstiev 
v Taliansku 
- p. Rímeš zhodnotil účasť družstiev U – kategórií na MS vo Francúzskom meste Rieux 
- p. Pavelka st. oboznámil prítomných o výsledkoch seniorskej reprezentácie na ME 
v Srbskom Novom Sade a MS národov v Poľskej Waršave. 
- p. Cibulka predniesol správu o výsledkoch reprezentácie žien na MS v Slovinskom Radeče 
- p. Mičian (ved.družstva MsO SRZ Levice) oboznámil prítomných o úspechu p. Jána Sámela 
na MČR v súťaži jednotlivcov kde získal titul Majstra ČR. 



4. Prihlášky, registrácia, nasadenie družstiev do postupových súťaží:  
 p. Petruš predniesol nasadenie družstiev do jednotlivých postupových súťaží pre rok 

2014 
 Divízia bude jedna skupina, prihlásilo sa 8 družstiev   

 
 
5. Rozšírenie 1.ligy na 3 súťažné kolá. Po krátkej rozprave prebehlo hlasovanie s otázkou ,, 
Budeme rozširovať počet kôl 1.ligy zo štyroch na šesť pretekov ?“ Hlasovanie skončilo následovne : 
za – 7, proti – 18, zdržali sa – 3. Návrh neprešiel ! 
 
 
6. Návrhy pána Juraja Smahu: 
 
 

 Zlúčenie termínov konania súťaží 1.ligy, 2.ligy a divízie do jedného termínu. Po krátkej 
rozprave prebehlo hlasovanie následovne: za – 9, proti – 13, zdražali sa – 7.  Návrh 
neprešiel. 

 Štartovné ponechať v danej postupovej súťaži na ceny a poháre pre víťazov v plnej 
výške. Po dlhšej rozprave p. Pavelková a p. Hromek vysvetlili postoj OŠČ k použitiu 
štartovného. Prebehlo hlasovanie: za – 24, proti – 0, zdržali sa – 1. Návrh bol 
schválený. 

 Množstvo živej nástrahy pre postupové súťaže 2,5 litra z toho maximálne 1 liter 
patentky a z toho maximálne 0,5 litra veľkej patentky. Hlasovanie prebehlo 
následovne: za – 12, proti – 14, zdražali sa – 1. Návrh neprešiel.  

 
 

7. Termínový kalendár: 1.liga – plénum sa dohodlo, že obidve dvojkolá sa uskutočnia 
v Žiline pod vodným dielom na predpokladanej trati pre MS klubových družstiev v roku 
2015. Presný úsek sa určí po inšpekcii a rozhodnutí zástupcov FIPS. K tomuto bodu mal 
doplňujúci návrh štátny tréner seniorskej reprezentácie p. Pavelka st., aby sa vzhľadom 
na možný problematický prietok v čase usporiadania MS, myslelo aj na náhradnú trať, 
ktorú navrhol na VD Žilina. O tomto bode prebehlo hlasovanie medzi prvoligovými 
družstvami o konaní oboch kôl 1.ligy v Žiline následovne: za – 10, proti – 2, zdržali sa – 0. 
Návrh bol schválený.  

 
 
8. Plán prípravy štátnych reprezentácií – financovanie reprezentačných družstiev pre rok 2014: 
 
 

 MS seniorov v Chorvátsku – plne financované 

 MS juniorov kategórie U18 a U23 v Holandsku – plne financované 

 MS juniorov kategórie U14 v Holandsku – samofinancovaním 

 ME seniorov v Belgicku – samofinancovaním 

 MS klubov v Slovinsku – zaplatené štartovné 

 MS žien v Portugalsku – zaplatené štartovné 

 Štátny tréneri jednotlivých kategórií majú na starosti upresnenie termínov a miesta 
konania kvalifikačných pretekov a ich zverejnenie na stránke Rady SRZ.  

9. Plán práce na rok 2014 – je samostatnou prílohou tejto zápisnice. 
 
 
 
 



10. Rôzne : p. Smaha – predniesol návrh na zrušenie povinných tréningov pred 1.a 2. ligou. 
Hlasovanie skončilo následovne : za zrušenie – 10, proti – 12, zdržali sa – 6. Návrh nebol schválený.  

 P. Pavelková podala návrh aby sa pri kontrole krmiva považoval 1kg originálne 
zabaleného belicového krmiva v suchom stave považoval za 2 litre navlhčeného 
krmiva. Po krátkej rozprave prebehlo hlasovanie či chceme o tomto bode ďalej 
diskutovať : za – 11, proti – 10, zdržalo sa – 6. O návrhu sa ďalej nerokovalo, pretože 
za nebola nadpolovičná väčšina hlasujúcich. 

 P.Vicena upozorňoval, že na trati ostáva neporiadok po pretekároch a apeloval na 
vedúcich družstiev aby na to upozornili svojich pretekárov, ktorí by si mali po sebe 
odpad odviesť z trate. 

 P.Vicena mal návrh aby každé družstvo malo svojho rozhodcu na náklady vlastbej 
organizácie. 

 P.Vicena navrhol zlúčiť funkciu hlavného rozhodcu a garanta. 

 P. Procházka mal pripomienky k pravidlám. 

 - Hlina a kamienky aj v suchom stave sú súčasťou 20 litrov krmiva pripraveného na 
lov.  

 - Ak sa pretekár nezúčastní pretekov bude mať +1 bod – nerozhoduje či bol alebo 
nebol ospravedlnený 

 - Družstvo ktoré nenastúpi bezdvôvodne na kolo postupovej súťaže bude 
diskvalifikované v danom roku a o jeho ďalšej činnosti rozhodne sekcia. 

 P. Pavelková informovala prítomných, že na základe dohody s p. Pavelkom st., ktorý 
uvoľnil svoje druholigové družstvo Bratislava 2 pre rozvoj ženskej reprezentácie, že 
vzniká družstvo Ženy SK, ktoré bude súťažiť v druhej lige a sekcia jednohlasne 
súhlasila s otvorenou súpiskou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
            Zapísal:Peter Baránek 
            Overovateľ: Luboš Krupička 
 
 
            Prílohy:Prezenčná listina  
                       Plán Práce 
                       Nasadenie družstiev 
 
 
 
          
 
            Dňa 1.2.2014 v Považskej Bystrici 
 
 
 
 
 



                                U Z N E S E N I E  Z 18.1.2014 V Žiline : 
 
 
 
 
 

 Schválenie termínového kalendára súťaží na r. 2014 
 Schválenie účasti v postupových súťažiach v roku 2014. 
 Príprava št. reprezentácie v r. 2014. 
 Príprava rozhodcov v r. 2014 
 Plán práce a činnosti na r. 2014Se 
 Štátny tréneri sú povinný predložiť súpisky nominovaných pretekárov na Majstrovstvá 

sveta    a Európy seniorov, juniorov a žien na schválenie sekcii. 
 Financovanie reprezentačných družstiev pre rok 2014 je následovne: 

o MS seniorov v Chorvátsku – plne financované 
o MS juniorov kategórie U18 a U23 v Holandsku – plne financované 
o MS juniorov kategórie U14 v Holandsku – samofinancovaním 
o ME seniorov v Belgicku – samofinancovaním 
o MS klubov v Slovinsku – zaplatené štartovné 
o MS žien v Portugalsku – zaplatené štartovné 

 Nákup pohárov pre všetky súťaže max. do výšky 600,- euro. 
 Otvorená súpiska 2.ligového družstva ŽENY-SK 
 Sekcia LRU-P má záujem a podporuje organizovanie MS-klubov na Slovensku. Sekcia 

navrhuje aby v organizačnom výbore pre usporiadanie MS-klubov 2015 boli zastúpený 
všetci členovia sekcie. 

 Sekcia navrhuje pretekársku trať na usporiadanie MS-klubov 2015 rieku Váh v Žiline ( 
revír Váh č.13 pod Vodným dielom ). 

 
 
 
 
 
            Zapísal:Peter Baránek 
            Overovateľ: Luboš Krupička 
 
 
            
            Dňa 1.2.2014 v Považskej Bystrici 
 
 
 
 


