
Zápisnica z výročného zasadnutia LRU – prívlač zo dňa 
10.1. 2015 
  
Prítomných bolo 18 zástupcov družstiev s hlasovacím právom a 
- za OŠČ - vedúci odboru ŠČ – PaedDr. V. Hromek 
                                                - M. Sprušanská 
- za komisiu rozhodcov - M. Procházka, M.Bajzík 
- ďalej členovia sekcie LRU prívlač - Ing. V. Tešický, R. Hatala, PhDr. J. Sámela, M. 
Varchula a R. Crkoň – ospravedlnení. 
  
 Zasadnutie otvoril vedúci sekcie PhDr. Sámela a predniesol návrh programu, ktorí  
prítomní zástupcovia schválili. Program zasadnutia:  
  
1. Voľba návrhovej a mandátnej komisie, voľba členov sekcie 
  
Prítomní zástupcovia jednohlasne schválili zloženie mandátovej a zároveň návrhovej 
komisie v zložení:  
- Richard Hatala, Marián Michalka, Juraj Smatana 
Predseda komisie R. Hatala informoval, že počet osôb s platným hlasovacím právom 
je 18. 
Následne dal hlasovať o spôsobe volieb členov sekcie. Navrhol verejné hlasovanie. 

ZA – 18 
PROTI – 0 
ZDRŽALI SA – 0 
Návrh bol prijatý. 

Vyzval prítomných, aby navrhli kandidátov na členov sekcie. Navrhnutí boli doterajší 
členovia sekcie : J. Sámela, V. Těšický, R. Hatala, M. Varchula, R. Crkoň. Okrem 
nich nebol nikto iný za člena navrhnutý. Následne dal hlasovať o týchto kandidátoch. 

ZA – 18 
PROTI – 0 
ZDRŽALI SA – 0 
Návrh bol prijatý. 
Zvolení členovia si za svojho vedúceho ( predsedu) zvolili J. Sámelu. 

  
2. Vyhodnotenie činnosti sekcie v roku 2014  
  
Správu o činnosti predniesol PhDr. Sámela Jaroslav. V správe zhodnotil priebeh 
súťaží 1.ligy, 2. ligy, divízie a juniorských súťaží v roku 2014. Všetky súťaže prebehli 
bez väčších problémov. Upozornil na porušenie pravidiel družstvami Žiliny a Senca, 
ktoré nenastúpili na preteky a tým narušili úroveň a organizáciu pretekov. Zároveň 
prítomných oboznámil s trestom, ktorý tieto organizácie a ich členovia dostali. 
  
 3. Prihlášky a registrácie pre rok 2015, nasadenie družstiev v roku 2015 
  
Vedúci sekcie ďalej oboznámil prítomných s počtom družstiev prihlásených do 
jednotlivých súťaží v prvej , druhej lige, divízii a v juniorských súťažiach. Do 1. ligy 
sa prihlásilo 12, do druhej ligy 12 a do  divízie 8 družstiev.  Juniorské súťaže budú 
prebiehať ako  Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov s medzinár. účasťou. 
 
4. Termínový kalendár a súťaže pre rok 2015  
  
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.  
 
5. Plán prípravy a vyhodnotenie štátnej reprezentácie  
  
Správu predniesol tréner štátnej reprezentácie Vlastimil Těšický . Vyzdvihol 1. miesto 
na majstrovstvách sveta družstiev a 1. miesto M. Forbáka 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. Predložil plán prípravy štátnej 
reprezentácie na rok 2015 s termínovým kalendárom sústredení repre. O výsledkoch 
juniorov informoval tréner juniorov L. Hollý. Poukázal na nezáujem o prácu 
s mladými pretekármi zo strany MO SRZ. Definitívne termíny a plán práce s repre 
budú určené po voľbe štátneho trénera.  
 
6. Plán práce na rok 2015  
 
Plán práce na rok 2015 prednesený vedúcim sekcie prítomní účastníci jednohlasne 
schválili.  
Oboznámil tiež prítomných s čerpaním rozpočtu sekcie LRU - prívlač v roku 2014 a 
návrhom rozpočtu na rok 2015.  
  
7. Rôzne a diskusia  
  
V diskusii odzneli tieto návrhy:  
  

- Pohárový pretek na rieka Nitra organizovať v r. 2015 ako bodovaný 
pretek. 

 
ZA – 18 
PROTI – 0 
ZDRŽALI SA – 0 
Návrh bol prijatý. 
 
- Druhý pohárový pretek na Striebornici – Striebornica cup II., 

organizovať v r. 2015 ako bodovaný pretek. 
 
ZA – 9 
PROTI – 5 
ZDRŽALI SA – 4 
Návrh bol prijatý. 
 
-    Upraviť znenie bodu 3.8. Pohárové bodované súťaže 
     NÁVRH: 
- Aby mohli byť preteky hodnotené ako bodované, musí sa ich zúčastniť min. 
30 pretekárov z 1. ligy, 2.ligy alebo divízie ( registrovaných v príslušnom 
roku). 
 
ZA – 18 
PROTI – 0 
ZDRŽALI SA – 0 
Návrh bol prijatý. 
 



-    Sprísniť pravidlá bodovania v propozíciách v r. 2015 na mimopstruhových 
vodách. 
           

NÁVRH: 
Predložené boli 2 návrhy vychádzajúce zo súčasného systému bodovania, 
s návrhom na ich úpravu v propozíciách nasledovne: 
 
Návrh č.1:  
- za bodovanú rybu do 9,9 cm neprideľovať žiadny bod, od 10 do 14,9cm 
prideľovať 1 bod. ( ostatné zachovať podľa pravidiel). 
 

     ZA – 4 
     PROTI – 14 
     ZDRŽALI SA – 1 
Návrh nebol prijatý. 
 

Návrh č.2: 
- za bodovanú rybu do 9,9 cm prideliť 0,1 bodu, od 10 do 14,9cm 
prideľovať 1 bod. ( ostatné zachovať podľa pravidiel). Ak za rybu má 
byť pridelený 1 a viac bodov, musí byť ryba meraná v korýtku. 

      
     ZA – 14 
     PROTI – 4 
     ZDRŽALI SA – 1 

Návrh bol prijatý. 
 
     NÁVRH: 
- Ak družstvo nenastúpi v kompletnom zložení t.j. 4 pretekári, udeliť 
všetkým členom družstva žltú kartu ( ak sa vopred ospravedlnenia), resp. 
červenú kartu ( ak sa vopred neospravedlnenia). O definitívnej podobe trestu 
rozhodne sekcia prívlače. 
 
ZA – 18 
PROTI – 0 
ZDRŽALI SA – 0 
Návrh bol prijatý. 
 
V diskusii vystúpil J. Heler, ktorí informoval prítomných o práci s mládežou 
v rámci svojho krúžku. Navrhol, aby sa do Zlatého blyskáča začlenila aj súťažná 
disciplína prívlač. Poďakoval za pomoc a spoluprácu vedúcemu sekcie 
a sponzorom. Sľúbil vyjadrenie do 31.1.2015 k žiadosti vedúceho sekcie 
o začlenenie pretekov v prívlači, ktoré usporadúva, medzi bodované preteky pri 
dodržaní pravidiel LRU-Pr. Vedúci sekcie ocenil jeho prácu pre deti a mládež 
a poukázal na nedostatok financií pre deti a mládež ako aj neochotu členov 
podieľať sa na práci s mládežou. 

 
 

8. Záver 
Na záver vedúci sekcie poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie.  
  
  
V Žiline dňa 10.1.2015.  
Zapísal : P. Zachar  
  



  
          PhDr. Jaroslav Sámela  

 predseda sekcie LRU-PR 


