
Zápisnica z výročného zasadnutia LRU -Kapor 
zo dňa 16.2. 2022 v Piešťanoch 

 
Prítomní:  
- podľa prezenčnej listiny  
- členovia sekcie LRU Kapor –M. Kobetič, I. Fabian, R. Ježík, S .Drozd, L. Žabčík 
 
Program zasadnutia:  
 
     1. Otvorenie 
     2. Kontrola uznesení z výročného zasadnutia v roku  2021 
     3. Vyhodnotenie šport. činnosti v roku 2021 
     4. Prihlášky a registrácie pre rok 2022, nasadenie družstiev v roku 2022 
     5. Termínový kalendár súťaží pre rok 2022 
     6. Plán prípravy štátnej reprezentácie pre rok 2022 
     7. Aktualizácie predpisov 
     8. Členský poplatok do SZŠR pre rok 2022 - informácia 
     9. Plán práce na rok 2020 
    10. Rôzne 
    11. Uznesenie, záver  
 
 
 
1.  Otvorenie  a voľba členov komisií 
Zasadnutie otvoril  predseda športového odboru  Ľ. Žabčík a predniesol návrh 
programu, ktorí prítomní zástupcovia schválili.  
 
Prítomní zástupcovia schválili zloženie mandátovej a návrhovej komisie v zložení:  
Mandátová komisia – S. Drozd a R. Ježík - predseda 
Za:         18              Zdržal sa:    0        Proti: 0 
Návrhová  - M. Kobetič - predseda   I. Fabian  
Za:    18                 Zdržal sa:  0          Proti: 0 
 
Predseda mandátovej komisie informoval, že podľa prezenčnej listiny je prítomných 
18 zástupcov zo 21 s hlasovacím právom. 
  
2. Kontrola uznesení z výročného zasadnutia v roku  2021  
Športový odbor splnil v roku 2021 úlohy, ktoré vyplývali z plánu práce na rok 2021 
a z prijatých uznesení z výročného zasadnutia sekcie.  
 
BERIEM NA VEDOMIE:   18  hlasovalo  (slovom osemnásť) 

členov BERIEM NA VEDOMIE S PRIPOMIENKAMI: nehlasoval nikto 

Výsledok  hlasovania k bodu č. 2: 

Hlasovanie k bodu č. 2 bolo právoplatné a „Informácia Kontrola uznesení z 

výročného zasadnutia v roku  2021  „ 

 
 
3. Vyhodnotenie činnosti športového odboru v roku 2021  
Vzhľadom na pandemickú situáciu nebolo možné zabezpečiť a plniť všetky 
úlohy plánu práce pre rok 2021, Jednalo sa hlavne o zabezpečenie účasti 
družstiev našej reprezentácie na medzinárodnom podujatí MS na Ukrajine . 
Podarilo sa nám však úspešne zorganizovať všetky ligové postupové kolá ,ako 



Ligy Mužov v 2 kolách ,tak aj Ligy Juniorov v 2 kolách. Vzhľadom na presunutie 
medzinárodných súťaží MS 2021 na budúci rok, sme v rámci odboru schválili 
účasť tých družstiev na presunutých podujatiach, ktoré mali vybojovaný postup 
a možnosť účasti z ročníka 2021. V Lige M , sa aktívne zúčastnilo štartu 9teamov a v 
Lige Junior sa zúčastnilo celkovo 7 teamov. Spustili sme FB FP a pracujeme na 
spustení webu a pracujeme na prezentácii nás a našej činnosti nielen na Slovensku 
,ale aj v zahraničí. Pracujeme na oslovovaní potenciálnych sponzorov pre Ligu . Na 
rokovaní v Kutnej Hore v 8/2021 podarilo vybaviť štart našich juniorov na 
medzinárodných ME Juniorov. Sekcia LRU-K zasadla v roku 2021 celkovo 3 krát.  
 
BERIEM NA VEDOMIE:   18  hlasovalo  (slovom osemnásť) 

členov BERIEM NA VEDOMIE S PRIPOMIENKAMI: nehlasoval nikto 

Výsledok  hlasovania k bodu č. 3: 

Hlasovanie k bodu č. 3 bolo právoplatné a „Vyhodnotenie činnosti športového 

odboru v roku 2021   „ bolo vzaté členmi na vedomie. 

 
 
 4. Prihlášky a registrácie pre rok 2022, nasadenie družstiev v roku 2022 
 Predseda športového odboru  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 9 družstiev. V roku 2022 bude pokračovať i Liga juniorov kde sa 
prihlásilo 9 teamov.  
Na medzinárodných pretekoch LRU K Ukrajina  9/2022 nás budú 

reprezentovať: 

 

Na Medzinárodných ME ECCH Katlov 2022 nás bude reprezentovať : 

  

OZ  SRZ 

Preteky č. 1  Preteky č. 2 Konečné Výsledky  

Umiest. 
C I P S             

B o d y 
Body Umiest. 

C I P S             

B o d y 
Body Body 

C I P S             

B o d y 
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1 

Mor.Sv.Ján - 

Sekule        

Nikl&carp´us 

1 100600 

1,0 

3 238125 1,0 2,0 338 725 1,0 

 
 
 
5. Termínový kalendár a súťaže pre rok 2022  
 
Predseda športového odboru oboznámil prítomných s návrhom termínového 
kalendára.  
 

Por. 

OZ  SRZ 

Preteky č. 1  Preteky č. 2 Konečné Výsledky  

Umiest. 
C I P S             

B o d y 
Body Umiest. 

C I P S             

B o d y 
Body Body 

C I P S             B o 

d y 
Poradie 

1 
Humenné                      

JRC 1 550.945 1,0 1 153.010 
1,0 2,0 703 955 1,0 

2 
Piešťany A             

Starbaits senior 2 462.025 2,0 4 71.000 
4,0 6,0 533 025 2,0 

3 
Trnava                                

Starbaits Slovakia 4 375.810 4,0 5 66.900 
3,0 7,0 442 710 3,0 



 
LRU K – Muži 1.liga 
03.06.2022 -  05.06.2022-Pieskovňa Sekule Mláky 
09.09.2022 – 11.09.2022- VN Dolné Dubové 
21.10.2022 - 23.10.2022 – Štrkovňa Zemník Bodovka (titulový pretek o MS a postup 
na Európsky pohár) 
LRU K – Muži 2.liga 
10.06.2022 -  12.06.2022-Pieskovňa Sekule Mláky 
08.07.2022 – 10.07.2022- VN Vrbov 
21.10.2022 - 23.10.2022 – Štrkovňa Zemník Bodovka (titulový pretek o MS a postup 
na Európsky pohár) 
 
LRU K –Junior 
13.05.2022 – 15.05.2022 – VN Dolné Dubové 
26.08.2022 – 28.08.2022 – VN Vrbov 
29.09.2022 -  02.10.2022 – VN Petrovce (titulový pretek o MS juniorov ) 
 
Uznesenie LRU Kapor č. 1/2022  
Schválenie Termínový kalendár a súťaže pre rok 2022  . 
 
Rozšírené zasadnutie LRU Kapor Termínový kalendár a súťaže pre rok 2022. 

 
„ZA“    hlasovalo 18 (slovom osemnásť) členov 
„PROTI“   0 
„ZDRŽAL SA“             0 
 
 
 
6. Plán prípravy štátnej reprezentácie  
Správu predniesol tréner štátnej reprezentácie Ivan Fabian . Definitívne termíny 
sústredení  a plán práce s reprezentáciou  budú určené dodatočne podľa vývoja 
pandemickej situácie a termínu MS. 
  
BERIEM NA VEDOMIE:   18  hlasovalo  (slovom osemnásť) 

členov BERIEM NA VEDOMIE S PRIPOMIENKAMI: nehlasoval nikto 

Výsledok  hlasovania k bodu č. 5: 

Hlasovanie k bodu č. 5 bolo právoplatné a „Plán prípravy štátnej reprezentácie   „ 

bolo vzaté členmi na vedomie. 

 
 
7. Aktualizácia predpisov 
Vedúci LRU-K informoval, že pre rok 2022 bude potrebné zmeniť Súťažné pravidlá 
,ktoré nám tvoria generel pre organizáciu všetkých súťaží. K zmene prichádza 
z dôvodu zvýšeného záujmu o štart v Kaprovej lige, taktiež z dôvodu zmien 
v pravidlách FIPSed. Po dlhej konzultácii a úpravách, boli predložené pravidlá 
v prílohe tejto zápisnice navrhnuté na schválenie 
 
Uznesenie LRU K č. 2/2022  
Zmena Súťažných pravidiel LRU –K na nové , ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice :  

 
 
 



„ZA“    hlasovalo 18 (slovom osemnásť) členov 
„PROTI“    0 
„ZDRŽAL SA“              0 
 
 
8.  Členský poplatok do SZŠR pre rok 2022 – informácia o platbe  
Informácia o platbách členských príspevkov je príloha . 
 

BERIEM NA VEDOMIE:     hlasovalo  (slovom) členov 

BERIEM NA VEDOMIE S PRIPOMIENKAMI: nehlasoval nikto 

Výsledok  hlasovania k bodu č. 8: 

Hlasovanie k bodu č. 8 bolo právoplatné a „Členský poplatok do SZŠR pre rok 2022 „ 

bolo vzaté členmi na vedomie. 

 
 
9. Plán práce na rok 2022  
 
 
Ľ Žabčík predniesol plán práce na r. 2022: 
 

-pripraviť výber reprezentácie na Majstrovstvá sveta na rok 2022 na Ukrajine 

-pokračovať v práci s juniormi a mládežou, organizovať pre najlepšie teamy  

sústredenia, kempy a tréningy 

- pripraviť Juniorku na štart na Európskom šampionáte na Katlove 2022 

- vypracovať program sponzoringu so spôsobmi prezentácie 

- vypracovať základnú marketingovú prezentáciu sekcie LRU- K 

- zabezpečiť priebeh ligových súťaží seniorov a juniorov v roku 2022 

- zorganizovať Majstrovstvá SR 

- určiť dlhodobého správcu FB stránky 

- určiť Vedúceho pre 2ligu. 

 

 
Následne vedúci športového odboru oboznámil prítomných s čerpaním rozpočtu 
sekcie LRU - Kapor v roku 2021 a návrhom rozpočtu na rok 2022.  
 
Uznesenie LRU Kapor č. 3/2022  
Schválenie plánu práce na rok 2022 a rozpočtu na rok 2022. 
 
Rozšírené zasadnutie LRU Kapor schvaľuje plán práce na r. 2022. 

 
„ZA“    hlasovalo 18 (slovom osemnásť) členov 
„PROTI“    0 
„ZDRŽAL SA“              0 
 
10. Rôzne a diskusia  
V diskusii odzneli príspevky: 
Zriadenie mimoriadneho príspevku na organizáciu podujatí vo výške 200eur na team 
a zriadenie príspevku na organizáciu pre Juniorské družstvá vo výške 60eur na team.  
 
 



Uznesenie LRU Kapor č. 4/2022  
Návrh na zriadenie mimoriadneho príspevku na organizáciu podujatí vo výške 200eur 
na team, bez rozdielu v ktorej lige je štartujúci, a zriadenie príspevku na organizáciu 
pre Juniorské družstvá vo výške 60eur na team pre danú rybársku sezónu.  
 
 
„ZA“    hlasovalo 18 (slovom osemnásť) členov 
„PROTI“   .........  
„ZDRŽAL SA“             ......... 
 
Rozšírené zasadnutie LRU K schvaľuje zriadenie mimoriadneho príspevku na 
organizáciu vo výške 200eur za družstvo a pre Juniorské družstvá vo výške 60eur na 
team pre danú rybársku sezónu 
 
10. Záver 
Na záver predseda športového odboru poďakoval všetkým za účasť a ukončil 
zasadnutie.  
 
 
 
  
V Piešťanoch dňa 16.2.2022.  
Zapísal :                    Ľubomír Žabčík  

       predseda športového odboru LRU-K 
 
 
 
 
 


