
Zloženie orgánov SZŠR a funkčné obdobie na volené funkcie do orgánov SZŠR 

 
 

Výkonný výbor SZŠR 

Prezident SZŠR: PhDr. Jaroslav Sámela, PhD. 

Predseda športového odboru LRU plávaná Ľuboš Krupička 

Predseda športového odboru LRU mucha Ing. Michal Leibiczer 

Predseda športového odboru LRU prívlač PhDr. Jaroslav Sámela, PhD. 

Predseda športového odboru LRU feeder Ján Lantaj 

Predseda komisie rozhodcov Gabriela Hupková 

Funkčné obdobie: 4 roky od 4/2019 do 4/2023 

 

Kontrolná komisia SZŠR 

Predseda kontrolnej komisie Mgr. Lukáš Svetlík 

Člen kontrolnej komisie Milan Pavlovský 

Člen kontrolnej komisie Ing. Peter Bienek 

Funkčné obdobie: 5 rokov od 04/2019 do 04/2024. 

 

Komisia rozhodcov SZŠR, ktorá plní aj funkciu disciplinárnej komisie SZŠR 

Predsedkyňa komisie Gabriela Hupková 

Člen komisie Pavol Kubiš 

Člen komisie Mgr. Mariana Jankovičová 

Člen komisie Miroslav Timčák 

Člen komisie Pavol Kadlec 

Funkčné obdobie: 4 roky od 04/2019 do 04/2023. 

 

 

Spôsob navrhovania kandidátov 
 

Každý člen SZŠR môže navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v orgánoch SZŠR. 

 

Predsedov športových odborov a komisie rozhodcov navrhujú delegáti príslušných športových 

odborov a komisie rozhodcov na volebnej Konferencii SZŠR a volia ich delegáti Konferencie SZŠR. 

 

Výkonné zložky odborov sa skladajú z predsedov a členov jednotlivých športových  odborov. Voľba 

členov výkonných zložiek športových odborov prebieha na volebných výročných zasadnutiach 

športových odborov a volia ich zástupcovia družstiev (klubov) OZ SRZ, prihlásených do dlhodobých 

postupových súťaží jednotlivých  športových odborov. Zvolení členovia športových odborov navrhujú 

kandidáta na predsedu športového odboru. Voľby členov výkonných zložiek športových odborov sú 

presne špecifikované v Organizačnom poriadku SZŠR. 

 

Kontrolná komisia sa skladá z predsedu a 2 členov. Členov a predsedu kontrolnej komisie volí 

a odvoláva Konferencia SZŠR. 

Každý člen SZŠR môže navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v orgánoch SZŠR. 

 

 

 



Podmienky navrhovania kandidátov 
 

Každý kandidát musí: 

a) mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 

b) byť bezúhonný 

c) súhlasiť s kandidatúrou 

d) spĺňať ďalšie podmienky ustanovené zákonom o športe alebo určené predpismi SZŠR 

 

 
 


