
Zápisnica z výročného zasadnutia LRU – plávaná 

konaného dňa 18.1.2020 v Žiline 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( 27 prezentovaných organizácií ) 

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

- za SZŠR  Žilina – M. Sprušanská a A. Wiesmannová 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení z výročného zasadnutia v roku 2019 

3. Vyhodnotenie športovej činnosti v roku 2019 

4. Prihlášky a registrácie pre rok 2020, nasadenie družstiev v roku 2020 

5. Termínový kalendár súťaží pre rok 2020 

6. Plán prípravy štátnej reprezentácie pre rok 2020 

7. Aktualizácia predpisov  

8. Členský poplatok do SZŠR pre rok 2020 – informácia 

9. Plán práce na rok 2020 

10. Rôzne 

11. Uznesenie 

12. Záver 

 

1. Otvorenie 

Zasadnutie otvoril vedúci športového odboru Ľ. Krupička 

Predstavil hostí a p. Weismannovú, ktorá prezentovala potrebu doplnenia údajov 

športovcov k registrácii do SZŠR a identifikácie úhrady štartovného. 

Ľ. Krupička dal odhlasovať program, ktorý bol jednohlasne schválený. 

 

2. Kontrola uznesení z výročného zasadnutia v roku 2019 

Sekcia splnila v roku 2019 úlohy, ktoré vyplývali z plánu práce na rok 2019 a z prijatých 

uznesení z výročného zasadnutia sekcie. Predniesol Ľ. Krupička 

 

3. Vyhodnotenie športovej činnosti v roku 2019 

Správu o športovej činnosti predniesol R. Rolík ktorý prítomných oboznámil s výsledkami 

postupových a medzinárodných súťaží  

 

4. Prihlášky a registrácie pre rok 2020 nasadenie družstiev v roku 2020 

Vedúci športového odboru oboznámil prítomných s počtom družstiev prihlásených do 

jednotlivých súťaží v 1. a 2 lige. Do 1 ligy sa prihlásilo 12 a do 2. ligy 12 družstiev. Do 

divízie sa  prihlásili 3 družstvá, a preto nie je možné otvoriť súťaž Divízie. Z uvedeného 

dôvodu podal návrh rozšírenia 2. ligy o uvedené družstvá prihlásené do divízie. V rokoch 

keď bude prihlásených min. 5 družstiev do Divízie, bude súťaž obnovená. 

Ľ. Krupička dal hlasovať o rozšírení súťaže 2. ligy od roku 2021 na 15 účastníkov. 

O návrhu bolo hlasované : za 27, zdržal sa 0, proti 0. Tento návrh prejedná p. Krupička na 

zasadnutí výkonného výboru SZŠR.  

 

5. Termínový kalendár súťaží pre rok 2020 

J. Nagy a Ľ. Krupička oboznámili prítomných s návrhom termínového kalendára.  



Ľ. Krupička dal hlasovať o usporiadaní 3. kola 1. ligy na Žitavskom kanály s dôvodu šírky 

toku hraničiacej s požadovanými parametrami tratí na usporiadanie postupových súťaží. 

O návrhu bolo hlasované: za 12, zdržal sa 0, proti 0. 

Termínový kalendár tvorí samostatnú prílohu.  

 

6. Plán prípravy štátnej reprezentácie pre rok 2020 

Vyhodnotenie štátnej reprezentácie:  

Za kategóriu seniorov predniesol správu tréner P. Baránek:  

- na MS klubov umiestnenie na 5. mieste,  

- na MS národov umiestnenie na 13. mieste,  

V roku 2020 vycestuje reprezentácia na podujatia v prípade zabezpečenia 

finančných prostriedkov:  MS národov, MS klubov P. Bystrica, MS Masters. 

Pre rok 2020 určí výber pretekov do ATP. 

 

Za kategóriu žien predniesol správu J. Nagy za trénera K. Petocza (ospravedlnil sa ) 

- družstvo sa nezúčastnilo MS 

V roku 2020 sa MS zúčastní 

 

Za kategóriu juniorov vyhodnotil účasť na MM ČR ako náhrada MS tréner. M. Lipka: 

V roku 2020 účasť na MS a MS ČR 

 

 

 

7. Aktualizácia predpisov  

Predniesol R. Rolík, tvoria samostatnú prílohu a budú záväzné v postupových súťažiach. 

Hlasovanie o zapracovaní zmien bolo odhlasované v bloku. 

O návrhu bolo hlasované: za 22, proti 3, zdržal sa 2. 

Zapracované a zverejnené zmeny budú sekciou predložené do zasadania rozhodcovskej 

komisie. 

 

8. Členský poplatok do SZŠR pre rok 2020 – informácia 

Predniesol Ľ. Krupička. Poplatok je schválený v zmysle stanov a registračného poriadku 

SZŠR. 

 

9. Plán práce na rok 2020 

Vedúci  športového odboru  navrhol plán práce na rok 2020, ktorý v tomto znení prítomní 

účastníci jednohlasne schválili. 

  

10. Rôzne 

Ľ. Krupička predniesol hospodársky výsledok  

M. Pavlovský navrhol: 

Povolenie striedavého štartu pretekárov z 1 a 2 ligy. v súťaži Divízie od roku 2021 

bez limitovania počtu pretekov pretekára z 1. a 2ligy, pričom postupujúcim družstvom 

môže byť len to družstvo, ktoré má maximálne jedného pretekára z vyšších súťaží 1 a 2 

ligy. Prihlášku takto zloženého družstva má právo podať organizácia s družstom 

v súťažiach 1 a 2 ligy.  Tento návrh prejedná vedúci športového odboru na zasadnutí 

výkonného výboru SZŠR. 

F. Haluška navrhol: 

Vyhodnocovať pri 2. lige neoficiálne aj súťaž družstiev prihlásených do divízie, bez 

možnosti postupu do doby  znovu obnovenia samostatnej súťaži  Divízie. 



Ľ, Krupička navrhol zrušenie rozhodnutia o rozšírení 2. ligy na 15 družstiev 

O návrhu bolo hlasované: za: 26, zdržal sa : 1, proti: 0 

I. Cibulka navrhol menovanie trénera pre kategóriu veteránov 

R. Dudr navrhol vytýčenie línie pre osadenie pretekárskych košov - sedačiek na každom 

preteku postupových súťaží, majstrovstiev Slovenska a pretekoch zarátavaných do ATP. 

O návrhu bolo hlasované: za: 25, zdržal sa : 2, proti: 0 

M. Pavlovský navrhol udelenia negatívneho bodu /+ 1 bod k umiestneniu/ k žltej karte 

udelenej pretekárovi v postupových súťažiach a majstrovstvách Slovenska. 

O návrhu bolo hlasované: za: 21, zdržal sa : 1, proti: 5 

 

 

11. Uznesenie 

Uznesenie tvorí prílohu č. 1 

Zasadnutie sekcie LRU plávaná schválilo jednohlasne prijatie uznesenia. 

 

12. Záver 

Vedúci sekcie poďakoval prítomným za ich účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Príloha č. 1 

 

Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov LRU – plávaná konaného 

dňa 18.1.2020 v Žiline 

 

 
A. Berie na vedomie 

- Vyhodnotenie športovej činnosti za rok 2019 

- Správu o činnosti sekcie za rok 2019 

- Správy reprezentačných trénerov o dosiahnutých výsledkoch roku 2019 

 

B. Schvaľuje 

- Plán práce sekcie na rok 2020 

- Predbežný termínový kalendár postupových súťaží pre rok 2020 

- Rozšírenia pravidiel pre LRU – plávaná o nové medzinárodné predpisy.  

- Uznesenie 

 

 

C. Ukladá  

- Zabezpečiť usporiadanie postupových súťaží podľa TK pre rok 2020 

- Zabezpečiť usporiadanie Majstrovstiev SR 

- Určenie pravidiel výberu štátnej reprezentácie 

- Zapracovať nové medzinárodné predpisy do predpisov pre športovú činnosť. 

- Zabezpečiť zasadnutia športového odboru minimálne štyrikrát ročne. 

- Všetkým pretekárom dôsledne dodržiavať nové súťažné predpisy pre športovú  

činnosť. 

- Zabezpečiť trénera pre kategóriu veteránov. 

- Určiť pretekárske trate na, ktorých je nutné zabezpečiť vytýčenie línie na 

osadenie pretekárskych košov - sedačiek 

- Zapracovať udelenie negatívneho bodu pri udelení žltej karty pretekárovi 

v postupových a majstrovských súťažiach. 

- Prerokovanie zvýšenia finančného príspevku za usporiadania postupových 

a majstrovských súťaží.  

 

  

V Žiline dňa 18.1.2020 

Zapísal: Zdenko Tuška 


