
Zápisnica z výročného zasadnutia LRU – plávaná 

Konaného dňa 2.2. 2019 v Žiline 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

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

 

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 a rozšírenie kôl postupových súťaží 

     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. Zmena výberu štátnej reprezentácie 

     10. Rôzne 

    11.. Záver 

  

1.  Otvorenie  a voľba členov komisií 

  1. Zasadnutie otvoril vedúca sekcie M. Pavelková a predniesla návrh programu, ktorí  

prítomní zástupcovia schválili.. 

 

Prítomní zástupcovia jednohlasne schválili zloženie mandátovej, návrhovej a volebnej 

komisie v zložení:  

Mandátová komisia – Pavelka, Haluška, Pacák – 23 platných hlasov 

Návrhová  a volebná komisia – Petruš, Vicena, Ardan 

  

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  športovej činnosti predniesol Ľ. Krupička, ktorý oboznámil s výsledkami v 

postupových súťažiach a na medzinárodných súťažiach..  

 

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

 Vedúca sekcie ďalej oboznámila prítomných s počtom družstiev prihlásených do 

jednotlivých súťaží v1. a 2. lige. Do 1. ligy sa prihlásilo 12 a  do 2. ligy tiež 12   

družstiev. Do divízii sa prihlásilo len 5 družstiev. 

 

5. Termínový kalendár a súťaže pre rok 2019 a rozšírenie kôl postupových 

súťaží 

Návrh na rozšírenie 1.ligy na 3 kolá pre rok 2019  –  

Za: 10,  Proti:  2,   Zdržal sa: 0      – návrh neprešiel 

Návrh na rozšírenie 1. a 2.ligy na 3 kolá od roku 2020 

Za: 15 ,  proti: 7,   Zdržal sa:  1,   - návrh prešiel 

 

 Ľ. Krupička člen 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. Termínový kalendár tvorí samostatnú prílohu. 



 

6. Plán prípravy a vyhodnotenie štátnej reprezentácie  

Vyhodnotenie štátnej reprezentácie: 

 – pre seniorov predniesol poverený tréner Peter Baránek, družstvo sa umiestnilo na 

ME na   4. mieste.    Na MS klubov umiestnenie družstva na 6  mieste. 

Reprezentačné družstvo  žien – na MS sa umiestnili  na 13 mieste – tréner K.Petocz. 

Tréner Martin Lipka vyhodnotil účasť na MS  

- U15 – družstvo obsadilo 8. Miesto 

- U20 – družstvo obsadilo 14 miesto 

V tomto roku budú voľby na nových trénerov. 

 

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

Počet oprávnených voličov: 23 

Za tajné voľby hlasovalo:  za 22  proti: 0   zdržal sa: 1 

Za členov sekcie boli navrhnutí:   a následne získali uvedení počet hlasov 

Ľuboš Krupička -  20  

Tomáš Mindák  -    4 

Marek Gabona -      6 

Miroslav Boháč -   19 

Milan Pavlovský -  18 

Radoslav Rolík  -    20 

Ján Nagy         -       15 

Na základe volieb predseda volebnej komisie T. Petruš vyhlásil výsledky: Sekcia 

bude pracovať v zložení: Krupička, Rolík, Boháč, Pavlovský, Nagy, ktorí zároveň 

boli zvolení aj ako delegáti na Konferenciu SZŠR. Náhradníci budú:   Gabona, 

Mindák.  Do konania Konferencie SZŠR členovia poverili vedením sekcie Ľuboša 

Krupičku . Vedúci odboru LRU plávaná bude zvolený až na Konferencii SZŠR. 

 

8. Plán práce pre rok 2019  

Plán práce na rok 2019 prednesený vedúcim sekcie prítomní účastníci jednohlasne 

schválili.  

  

9. Zmena výberu štátnej reprezentácii 

- návrh predniesol Miroslav Boháč :  

zmeniť nominačné preteky na systém ATP rebríčku 

 Za: 19    Proti: 1   Zdržal sa: 2    - Návrh bol prijatý 

Sekcia vypracuje presné pravidlá na výber nominácie.  T:  do konca februára: 

 Pavlovský upozornil, aby boli včas zverejnené termíny konania bodovaných pretekov  

 

Rôzne a diskusia  

Miškolczi –  navrhol aby sekcia vypracovala zoznam vôd na konanie postupových 

a majstr. súťaží: Za:  22   Proti:  0    Zdržal sa : 1      Návrh bol prijatý T: 31.12.2019  

Miškolczi – navrhol, aby v budúcnosti všetky súťaže mali postupový a zostupový 

kľúč – 3 

Za: 12       Proti:   6      Zdržal sa: 4  -   Návrh bol prijatý 

Rolík – navrhuje zmeniť termín na prihlásenie do divízie do konca marca 2019 

Za: 22 -    Proti: 0     Zdržal sa: 0.  -  návrh bol prijatý 

Nagy- prísnejšie hodnotenie od rozhodcov na pretekoch, navrhuje aby za udelenie 

žltej karty dostal pretekár + 3 body k umiestneniu  

Za: 3       Proti:   7        Zdržal sa:  12     -  návrh neprešiel 

10. Záver 

Zasadnutie sekcie LRU plávaná schválilo prijatie uznesenia jednohlasne. 

Na záver vedúca sekcie poďakovala pôvodným členom sekcie za prácu, všetkým za 

účasť a ukončila zasadnutie.  



  

  

 

 

 

Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov LRU – plávaná 

konaného  2. 2. 2019 v Žiline. 
 

 

 

A. Berie na vedomie 

- vyhodnotenie športovej činnosti za rok 2018 

- správu o činnosti sekcie za rok 2018  

- správu povereného reprezentačného trénera o dosiahnutých výsledkoch   

reprezentantov 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 

- rozšíriť súťaž 1. a 2. Ligy na 3 kolá od roku 2020 

- postupový a zostupový kľúč rozšíriť na 3 družstvá od roku 2020 

- termín prihlásenia družstiev do Divízie povoliť až do konca marca 2019 

- zmenu nominačných pretekov na systém ATP rebríčku 

- voľbu  delegátov na Konferenciu SZŠR 

 

C. Ukladá 

- zabezpečiť usporiadanie postupových súťaží podľa TK  a určiť trať 

jesenného kola Divízie do konca februára 2019 

- zabezpečiť usporiadanie M SR 

- vypracovať zoznam vhodných vôd na konanie postupových súťaží a M 

SR do konca roku 2019  

- vypracovať presné pravidlá na výber nominácie .  T:  do konca februára  

- všetkým pretekárom dôsledne dodržiavať schválené predpisy pre 

športovú činnosť 

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

 

 

V Žiline 2.2.2019 

Zapísal: Zdenko Tuška 

 

 

 


