
Zápisnica z JESENNÉHO SNEMU 2018 
HRONEC 17.11.2018 

 

Privítanie 

Organizátor snemu – DHZ Hronec – privítal vedenie RHLS a všetkých prítomných hostí v sále 

Obecného domu na Jesennom sneme RHLS 2018. 

 

Prítomní účastníci RHLS – Štôla, Žakovce „A“, Bijacovce, Bystrá, Sp.Štvrtok, Ekospol, Drábsko, 

Hronec, Sp.Nová Ves, Sp.Stará Ves, Bijacovce ženy, Ihľany ženy, Fire Team Stars, Sp.Sobota I., 

Sp.Sobota II.,Sp.Belá, Hronsek 

Hostia – Gánovce, Veľká Lúka, Liptovská Kokava, Partizánska Ľupča 

 

1. Zhodnotenie sezóny predsedom RHLS 

Predseda RHLS Lukáš Soľár zhodnotil sezónu 2018 v lige ale aj reprezentáciu tímov ligy na 

významných súťažiach. 

 

2. Voľba zapisovateľa 

Predseda RHLS podal návrh zvoliť Denisu Šarišskú ako zapisovateľku snemu. 

 

JEDNOHLASNE SCHVÁLENÉ 

 

3. Správa pokladníka RHLS o hospodárení ligy v roku 2018 

Pokladník RHLS Bohuš Dzugas predniesol výročnú finančnú správu za rok 2018 k dňu 

17.11.2018 spolu s prehľadom výdajov a príjmov v tomto roku. 

 

4. Správa revíznej komisie RHLS 

Revízna komisia predniesla výročnú revíznu správu RHLS, kde skontrolovala financie a účel 

výdajov, ktoré boli v zmysle stanov RHLS. Taktiež zhodnotila prácu výboru, rozhodcov 

a taktiež organizátorov na jednotlivých kolách v sezóne 2018.  

 

PRIPOMIENKY REVÍZNEJ KOMISIE BERIE VÝBOR RHLS NA VEDOMIE 

 

5. Hodnotenie ligových kôl v sezóne 2018 

 



6. Záujemcovia o usporiadanie kola v 2019 

Do termínu snemu prišlo výboru spolu 11 žiadostí o organizovanie kola v budúcej sezóne 

spoločne s termínom, kedy by organizácia kola vyhovovala organizátorovi. Postupne ako žiadosti 

prišli, zástupcovia DHZ odprezentovali svoje trate a organizácie kola: 

1. Bijacovce 

2. Hronec 

3. Žakovce 

4. Revúčka 

5. Spišský Štvrtok 

6. Spišská Bela 

7. Bystrá 

8. Spišská Stará Ves 

9. Ihľany 

10. Drábsko 

11. Hronsek 

 

- Keďže je DHZ Hronsek nováčikom ligy (zaplatili vstupný poplatok do RHLS 2019 už pred 

jesenným snemom) stále nesplňal pravidlo, že o organizáciu sa môže uchádzať DHZ, ktoré 

odbehlo aspoň 1 predchádzajúcu sezónu v RHLS. O udelenie výnimky sa dalo účastníkom ligy 

hlasovať. 

 

JEDNOHLASNE SCHVÁLENÉ 

 

- Po odprezentovaní jednotlivých kôl a o odhlasovaní výnimky bol podaný návrh na hlasovanie 

počtu kôl v sezóne 2019: 

Za 11 kôl – hlasovalo 17 účastníkov RHLS 

Za 10 kôl – hlasoval 1 účastník RHLS 

 

SCHVÁLENÝ POČET KOL – 11 

 

7. Návrh predbežného ligového kalendára pre sezónu 2019 

 
 

JEDNOHLASNE SCHVÁLENÉ 

 

 



8. Návrhy 

8.1. – Ligová časomiera 

- výbor RHLS podal návrh na zakúpenie ligovej časomiery z fin.prostriedkov RHLS 

JEDNOHLASNE SCHVÁLENÉ 

- taktiež boli predstavené 2 možnosti časomiery – výroba od p.Gombára a výroba od 

p.Vojtašáka s ukážkou zhotovenia. Ide o časomiery bez terčov – po prípadnom odsúhlasení si 

berie za úlohu do novej sezóny výbor RHLS. 

JEDNOHLASNE SCHVÁLENÉ – p.Gombár 

 

8.2. – Mechanizmus terčov 

- Návrh, aby sa zmenil mechanizmus terčov na ligových kolách z klapiek na valce. Za zmenu 

bolo 7 účastníkov ligy, proti 11.  

 

NESCHVÁLENÉ 

 

8.3. – Galavečer RHLS 

- Bohuš Dzugas predstavil návrh a víziu Galavečera RHLS, kde by sa odovzdávali ocenenia, 

taktiež odprezentovali tímy a ktorého súčasťou by bola aj zábava. Aby sa mohol vypracovať 

detailny návrh ceny a miesta bolo potrebné zahlasovať za 1.ročník Galavečera v sezóne 2019. 

 

ZA – 10 účastníkov RHLS, PROTI – 5 účastníkov RHLS 

 

SCHVÁLENÉ 

 

8.4. – Zmena štartovného na jednotlivých kolách RHLS 

- predniesol sa návrh na zvýšenie štartovného na sumu 5 alebo 10€ 

 

5€ - 10 účastníkov RHLS, 10€ - 5 účastníkov RHLS 

 

SCHVÁLENÉ - 5 € 

 

8.5. – Návrh aby bola savica bez dotyku zeme 

- člen výboru Marek Krull predniesol návrh aby boli pokusy vykonávane prípravou savice na 

základni bez dotyku zeme. 

ZA – 8 účastníkov, PROTI – 8 účastníkov 

ODROČENÉ NA JARNÝ SNEM 

 

8.6. – Návrh na pridanie bodu do pravidiel 

- aby sa za žiadných okolností nemohlo hosťovať 2 súťažiacich (bez výnimiek zranení) 

JEDNOHLASNE SCHVÁLENÉ 



8.7. – Návrh termín kola 

- návrh aby sa ligové kolá začínali najneskôr o 12,00 hod. 

JEDNOHLASNE SCHVÁLENÉ 

 

8.8. – Dutinometer 

- návrh aby sa zakúpil dutinometer 

ZA – 1 účastník, PROTI – 9 účastníkov 

NESCHVÁLENÉ 

 

Výbor RHLS berie na vedomie pripraviť do budúcej sezóny mierky RHLS, ktoré budú premerané na 

Jarnom sneme RHLS, kde sa následne bude hlasovať za ich schválenie. 

 

9. Uznesenie Jesenného snemu RHLS 

Zapisovateľka snemu Denisa Šarišská prečítala uznesenie snemu, za ktorý dal výbor RHLS 

následne hlasovať. 

 

ZA – 13 , PROTI – 2 

 

SCHVÁLENÉ 

 

Následne predseda RHLS poďakoval všetkým za účasť, organizátorovi snemu za organizáciu a ukončil 

Jesenný snem RHLS 2018. 

 

 

 

 

 

 

V Hronci, 17.11.2018        Denisa Šarišská 


