
Zápisnica z výročného  zasadnutia sekcie LRU – P, konaného dňa 30.01.2016 v Žiline. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie  
2. Správa o činnosti  Sekcie LRU-P v roku 2015 
3. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 
4. Vyhodnotenie postupových súťaží za rok 2015, nasadenie družstiev pre rok 2016 
5. Termínový kalendár súťaží pre rok 2016  
6. Plán prípravy reprezentačných družstiev na rok 2016 
7. Plán práce Sekcie LRU-P na rok 2016 
8. Rôzne - diskusia  
9. Záver 
 

1.  - vedúca sekcie p. Pavelková  privítala zástupcov pretekárskych družstiev, hostí p. Hromeka a p. 

Pethoovú a predniesla návrh programu, ktorý prítomní schválili. 

2.– následne p. Pavelková predniesla správu o činnosti Sekcie LRU-P, kde konštatovala, že sekcia 

pracovala podľa plánu práce 

3. – p. Pavelková ďalej oboznámila prítomných o čerpaní   finančných prostriedkov v roku 2015 

4. – člen sekcie p. Krupička vyhodnotil postupové súťaže LRU-P v roku 2015 a prečítal nasadenie 

družstiev v postupových súťažiach pre rok 2016 

5. – p. Krupička s prítomnými odkonzultoval termínový kalendár postupových a pohárových pretekov 

pre rok 2016, kde od usporiadateľov, ktorí organizujú pretek na vode inej organizácie, žiadal 

potvrdenie o súhlase s poskytnutím revíru. 

6. – P. Pavelka a p. Ivan Cibulka informovali o činnosti reprezentačných družstiev, pláne prípravy 

reprezentácii na rok 2016. Roman Pavelka prečítal nominácie na MS: Dudr, Krupička, Finďo, Sámel, 

Santus a Mindák; ME: Gabona, Santus, Mindák, Rybnikár, Báťa a Mičjan 

7. – vedúca sekcie p. Pavelková  predniesla plán práce na rok 2016 s termínmi otvoreného zasadnutia 

Sekcie LRU-P, ktoré sa uskutočnia 30.1.2016 po skončení rozšíreného zasadnutia, nasledujúce sa 

budú konať v mesiacoch máj, júl a december. 

8. – Rôzne 

- Pani Pavelková na podnet vedúceho KR p. Selešiho navrhla nedostatok rozhodcov na postupových 

súťažiach riešiť tým, že každé družstvo súťažiace v 1. a 2. lige musí mať vyškoleného a činného 

rozhodcu. Ak tak družstvo neurobí, bude sa sankcionovať čiastkou 50,-€. 

18 – ZA; 1 Proti, 4 sa zdržali 



- p. Vicena konštatoval, že chýba tabuľka ATP na stránke RADY, p. Pavelková dodala, že tabuľka je 

priebežne uverejňovaná na facebooku 

- p. Hupková upozornila prítomných problémy s množstvom krmiva pri kontrole a požiadala, aby sa 

striktne dodržiavali pravidlá. 

- p. Mičjan odporučil zvýšiť kvalitu pohárov a medailí, na ktorých by mali byť vygravírované základné 

veci, ako: LRU-P, pod tým o akú súťaž sa jedná  a rok v ktorom sa súťaž koná. 

- p. Čampiš informoval, že MS U zabezpečí poháre pre víťazov. 

- p. I. Cibulka žiada, aby sa do propozícií na 1. ligu dostávala informácia, že sa koná zároveň aj liga 

žien. 

- p. Hromek vyslovil gratulácie k dosiahnutým úspechom a poďakoval reprezentáciám, tiež vedúcim 

rybárskych krúžkov, sekcii LRU-P a rozhodcom za odvedenú prácu. Oznámil, že je vypracovaná nová 

metodika rozdeľovania finančných prostriedkov. 

- p. Pavelka navrhol prehodnotiť ATP rebríček 

Po ukončení diskusie a prednesených návrhov predseda návrhovej komisie Peter Rímeš 
predniesol uznesenie  návrhovej komisie, ktoré bolo prítomnými členmi schválené.  
Uznesenie tvorí samostatnú prílohu zápisnice. 
 

8. – na záver vedúca sekcie Miroslava Pavelková poďakovala prítomným za účasť ukončila rozšírené 

zasadnutie Sekcie LRU-P 

 

 

V Žiline 30. januára 2016                                                   Miroslava Pavelková  , vedúca sekcie LRU-P 

Zapísal: Mičjan 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie z výročného  zasadnutia sekcie LRU-P 

konaného dňa 30.1.2016 v Žiline 

  

A. Berie na vedomie 

 Vyhodnotenie športovej činnosti za rok 2015 

 Správu o činnosti Sekcie LRU-P za rok 2015 

 Prihlášky do postupových súťaži organizovaných odborom ŠČ  v roku 2016 

 Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2015 

 

B. Schvaľuje  

 Plán práce SekcieLRU-P na rok 2016 

 Termínový kalendár postupových súťaži organizovaných odborom ŠČ  v roku 2016 

 

C. Ukladá 

 Členom sekcie v spolupráci so štátnym trénerom prehodnotiť ATP rebríček 

 Členom sekcie a štátnym trénerom vypracovať plán prípravy štátnej reprezentácie žien 
a juniorov 

 Členom sekcie, aby na medailách v postupových súťažiach bolo vygravírované: LRU-P, DRUH 
SÚŤAŽE, ROK 

 Členom sekcie, aby v propozíciách na 1. ligu bol daný oznam, že v tomto termíne prebieha 
súčasne aj liga žien 

  každé družstvo z postupovej súťaží / 1 a 2 liga/ bude mať na súpiske od roku 2017 min.1 
rozhodcu – v prípade že tak neurobí,  uhradí k štartovnému  +50 Eur 

V Žiline 30. januára 2016 

 

 


