
Zápisnica z výročného zasadnutia LRU – prívlač zo dňa 

26.1. 2019 v Piešťanoch 

 

Prítomní:  

- podľa prezenčnej listiny  

- členovia sekcie LRU prívlač - V. Tešický, R. Hatala,  J. Sámela, M. Varchula a R. 

Crkoň  

 - za komisiu rozhodcov – G. Hupková, P. Kubiš 

- za hlavného sponzora zástupca firmy Daiwa – V. Capko 

 

Program zasadnutia:  

     1. Otvorenie 

     2. Kontrola uznesení z výročného zasadnutia v roku  2018 

     3. Vyhodnotenie šport. činnosti v roku 2018 

     4. Prihlášky a registrácie pre rok 2019, nasadenie družstiev v roku 2019 

     5. Termínový kalendár súťaží pre rok 2019 

     6. Plán prípravy štátnej reprezentácie pre rok 2019 

     7. Voľby členov sekcií – športových odborov na obdobie 2019-2022 

     8. Plán práce na rok 2019 

     9. Rôzne 

    10. Záver  

 

1.  Otvorenie  a voľba členov komisií 

  1. Zasadnutie otvoril vedúci sekcie PhDr. Sámela a predniesol návrh programu, ktorí  

prítomní zástupcovia schválili. Zároveň si minútou ticha uctili zosnulého pretekára – 

reprezentanta Ladislava Mlynaroviča. 

 

Prítomní zástupcovia jednohlasne schválili zloženie mandátovej, návrhovej a volebnej 

komisie v zložení:  

Mandátová komisia - Václavík /predseda/, Hatala,  Crkoň,  

Návrhová  a volebná komisia – Svetlík /predseda/, Hirjak, Forgáč 

  

2. Kontrola uznesení z výročného zasadnutia v roku  2018  

Sekcia splnila v roku 2018 úlohy, ktoré vyplývali z plánu práce na rok 2018 

a z prijatých uznesení z výročného zasadnutia sekcie. 

 

3. Vyhodnotenie činnosti sekcie v roku 2018  

Správu o činnosti predniesol Jaroslav Sámela .  V uplynulom období sekcia  pracovala 

v zložení: J. Sámela, V. Těšický, R. Hatala, M. Varchula, R. Crkoň . Predsa sekcie v 

správe zhodnotil priebeh súťaží 1.ligy, 2. ligy, MSR 2018 a MS. Všetky súťaže 

prebehli bez väčších problémov a poďakoval organizáciám za ich usporiadanie. 

Vyzdvihol výborné umiestnenie našej reprezentácie na MS a z jednotlivcov 1. miesto 

Lukáša Hollého.  Zároveň prítomných informoval o práci a príprave SZŠR. 

  

 4. Prihlášky a registrácie pre rok 2019, nasadenie družstiev v roku 2019 

 Vedúci sekcie ďalej oboznámil prítomných s počtom družstiev prihlásených do 

jednotlivých súťaží v prvej a druhej lige. Do 1. ligy sa prihlásilo 12 a  do druhej ligy 

12   družstiev. Juniorské súťaže budú prebiehať ako  Majstrovstvá Slovenska 

jednotlivcov s medzinárodnou účasťou.  

 

5. Termínový kalendár a súťaže pre rok 2019  

 Vedúci sekcie oboznámil prítomných s návrhom termínového kalendára. Vzhľadom 

na to, že niektorí organizátori dlhšiu dobu, resp. vôbec, neorganizovali žiadne preteky, 



boli niektoré preteky určené sekciou a poverené družstvá budú povinné preteky 

zorganizovať.  

 

6. Plán prípravy a vyhodnotenie štátnej reprezentácie  

Správu predniesol tréner štátnej reprezentácie Vlastimil Těšický . Vyzdvihol 1. miesto 

na majstrovstvách sveta družstiev a 1. miesto Lukáša Hollého v jednotlivcoch. 

Zhodnotil aj dobré výsledky na ďalších medzinárodných podujatiach. Vysoko ocenil 

spoluprácu všetkých zúčastnených na MS  ( sprievodný tím), ktorí cestovali na MS na 

vlastné náklady a pomohli pretekárom k dobrým výsledkom.  Plán prípravy štátnej 

reprezentácie na rok 2019 predložil Vl. Těšický. Funkčné obdobie trénera končí vo 

februári. O výsledkoch juniorov informoval tréner juniorov L. Hollý. Definitívne 

termíny sústredení  a plán práce s reprezentáciou  budú určené až po voľbe štátneho 

trénera.  

 

7. Voľby členov sekcií – športových odborov na obdobie 2019-2022 

Vedúci sekcie vyzval prítomných, aby navrhli kandidátov na členov sekcie. Navrhnutí 

boli : J. Sámela, V. Těšický, R. Hatala, M. Varchula, R. Crkoň, D. Hrk, L. Svetlík.  

Predseda  mandátnej komisie oboznámil, že je prítomných 16 zástupcov s právom 

hlasovania. Následne dal hlasovať o spôsobe volieb členov sekcie. Navrhol verejné 

hlasovanie. 

ZA – 16             PROTI – 0            ZDRŽALI SA – 0 

Návrh bol prijatý. 

Na základe volieb predseda volebnej komisie L. Svetlík vyhlásil výsledky: Sekcia 

bude pracovať v zložení: J. Sámela, V. Těšický, R. Hatala, M. Varchula, R. Crkoň, 

ktorí zároveň boli zvolení aj ako delegáti na Konferenciu SZŠR. Náhradníci budú 

D.Hrk, L.Svetlík. Členovia sekcie  za predsedu navrhli a do konania Konferečncie 

poverili vedením Jaroslava Sámelu.  

 

8. Plán práce na rok 2019  

Plán práce na rok 2019 prednesený vedúcim sekcie prítomní účastníci jednohlasne 

schválili. Oboznámil tiež prítomných s čerpaním rozpočtu sekcie LRU - prívlač v 

roku 2018 a návrhom rozpočtu na rok 2019.  

  

9. Rôzne a diskusia  

R. Lichý – poukázal na nedostatočný záujem o prácu s mládežou. 

J.  Heler – problém s pretekmi pre deti  je hlavne z finančného hľadiska /cestovné 

náklady/ . 

J. Sámela ponúkol podporu R. Lichému i J. Helerovi pri ich práci s mládežou 

a požiadal ich, aby mu predložili konkrétne návrhy na spoluprácu. 

P. Klimovský –do budúcnosti navrhuje, aby sa každé družstvo snažilolo mať aj 

mladého pretekára. 

G. Hupková – upozornila na dodržiavanie predpisov a na povinnosti pretekárov 

a rozhodcov pri riešení  nepredvídaných udalostí vzniknutých počas pretekov. 

 V diskusii neodzneli žiadne návrhy, o ktorých by bolo treba rozhodnúť hlasovaním. 

 

10. Záver 

Na záver vedúci sekcie poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie.  

 

  

V Piešťanoch dňa 26.1.2019.  

Zapísal : Hupková    

          PhDr. Jaroslav Sámela  

 predseda sekcie LRU-PR 

 



 

Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov LRU – prívlač 

konaného  26.1. 2019 v Piešťanoch 

 

A. Berie na vedomie 

- vyhodnotenie športovej činnosti za rok 2018 

- správu o činnosti sekcie za rok 2018  

- správu reprezentačného trénera o dosiahnutých výsledkoch   

reprezentantov v roku 2018 

- čerpanie finančných prostriedkov v roku 2018 

 

B. Schvaľuje  

- voľbu členov sekcie pre obdobie 2019- 2022 

- plán práce sekcie na rok 2019 

- predbežný termínových kalendár postupových súťaží pre rok 2019 

- návrh členov reprezentácie pre rok 2019 

- voľbu  delegátov na Konferenciu SZŠR 

 

C. Ukladá 

- zabezpečiť usporiadanie postupových súťaží podľa TK  

- zabezpečiť usporiadanie M SR 

- všetkým pretekárom dôsledne dodržiavať schválené predpisy pre 

športovú činnosť 

- zodpovedne pristupovať k jednotlivým pretekom a rozhodovaniu na 

nich 

- zabezpečiť zasadnutie sekcie podľa potreby – min. 4x v priebehu roka 

 

 

 


