
Zápisnica z jesenného snemu RHLS 13.11.2022 o 14:00 v  Sp. Hrušov 

Prítomní zástupcovia tímov: Bijacovce muži, Bijacovce ženy, Bystrá, Spišská Belá, Spišský Hrušov muži,  
Spišský Hrušov ženy, Spišská Nová Ves muži, Spišská Nová Ves ženy, Štôla, Ľubica muži, Ľubica ženy, 
Gašparovo, Odorín ženy, Liptovská Teplá muži, Liptovská Teplá ženy, Hôrka muži, Hôrka ženy, Spišské 
Bystré 

Program snemu: 
- Privítanie, voľba zapisovateľa 
- Zhodnotenie sezóny 2022 
- Správa o Hospodárení za rok 2022 
- Správa revíznej komisie za rok 2022 
- Predbežný ligový kalendár na sezónu 2023 
- Diskusia 
- Záver 
 

1. Predseda ligy Lukáš Soľár  krátkym privítaním zahájil jesenný snem RHLS 2022.  
Za zapisovateľa bol navrhnutý tajomník RHLS Lukáš Pavelko. 

Návrh bol SCHVÁLENÝ, ZA: 15 hlasov 
 

2. Zhodnotenie ligovej sezóny 2022: Predseda ligy Lukáš Soľár a podpredseda ligy Štefan Čupka 
zhodnotili sezónu 2022 ako jednu z najlepších.  V krátkosti pochválili organizátorov kôl za 
pripravenosť jednotlivých kôl. Poukázali aj na pochybenia na kolách v Huncovciach a Gašparove, 
pre ktoré sa posúval štart, aby sa do budúcna neopakovali. 

 
3. Správa o Hospodárení za rok 2022: Pokladník Bohuš Dzugas oboznámil prítomných zástupcov 

družstiev so stavom pokladne RHLS po sezóne 2022. 
 

4. Správa revíznej komisie za rok 2022: Predseda ligy Lukáš Soľár vzhľadom na ospravedlnenú 
neprítomnosť členov revíznej komisie prečítal revíznu správu, kde revízna komisia hodnotí 
nakladanie s finančnými prostriedkami RHLS v súlade so stanovami RHLS a nenašla žiadne 
nedostatky počas sezóny RHLS 2022. 
 

5. Kalendár RHLS na sezónu 2023: 
1. Kolo: Sp. Belá 17.6.2023 
2. Kolo: Ľubica 24.6.2023 
3. Kolo Huncovce 1.7.2023 
4. Kolo: Gašparovo 8.7.2023 
5. Kolo: neobsadený 22.7.2023 
6. Kolo: Sp. Hrušov 5.8.2023 
7. Kolo: neobsadený 12.8.2023 
8. Kolo: Hronsek 19.8.2023 
9. Kolo: FINÁLE Bijacovce 26.8.2023 

Návrh bol SCHVÁLENÝ, ZA: 15 hlasov 
 



 
 

6. Diskusia:  
- Na základe sporného momentu v sezóne 2022 výbor RHLS navrhol zmenu pravidiel RHLS: bod 

10. vykonanie útoku v znení pred úpravou: „Pri striekaní do terčov nesmie žiadny člen 
družstva presahovať na zemi ktoroukoľvek časťou tela hranicu striekania a prúdnica sa 
nesmie opierať o druhého člena družstva.“ 
Po úprave: „Pri striekaní do terčov nesmie žiadny člen družstva presahovať ktoroukoľvek 
časťou tela, náradia, vybavenia hranicu striekania (nástrekovú čiaru, ktorá je pomyselná 
stena)“ 

Návrh bol SCHVÁLENÝ, ZA: 15 hlasov 
 

- Na základe návrhu z jarného snemu: bolo prítomnými zástupcami ligových družstiev 
schválené odovzdanie finančnej odmeny z pokladne RHLS ligovým rozhodcom Štefanovi 
Čupkovi a Pavlovi Dlhému po 100€ za ich pomoc organizátorom a prítomnosť na kolách RHLS 
počas sezóny 2022 v úlohe rozhodcov. 

Návrh bol SCHVÁLENÝ, ZA: 15 hlasov 
 

- Bohuš Dzugas prítomným odprezentoval návrh výboru RHLS, kde výbor plánuje do sezóny 
2023 pristúpiť opäť k finančnému odmeňovaniu členských družstiev RHLS na základe ich 
výsledkov zo súťažných kôl RHLS (podobne ako v sezóne 2020). Konkrétny „klúč“ 
odmeňovania pripraví a odprezentuje výbor RHLS na jarnom sneme RHLS 2023. 
 

-  Lukáš Pavelko prítomným odprezentoval návrh výboru RHLS, kde výbor navrhol zmenu 
v bode 2. Účastník ročníka RHLS + Štartovné a záloha: Pred úpravou: „Účastníkom ligového 
ročníka RHLS môže byť každé hasičské družstvo, ktoré zaplatí vstupný poplatok 30€ a 
zálohový poplatok 30€ pre aktuálnu sezónu (po odbehnutí min. 90% súťažných kôl bude tento 
zálohový poplatok hasičskému družstvu vyplatený na jesennom sneme)“ 
Po úprave:  „Účastníkom ligového ročníka RHLS môže byť každé hasičské družstvo, ktoré 
zaplatí vstupný poplatok 30€ a zálohový poplatok 30€ pre aktuálnu sezónu. Zálohový 
poplatok hasičskému družstvu bude vyplatený na jesennom sneme. Účastník môže vynechať 
v danej sezóne maximálne 1 kolo, alebo 1 zo snemov (nie aj 1 kolo, aj 1 zo snemov), po 
porušení tohto bodu mu záloha v danej sezóne nebude vrátená!“ 

 Návrh bol SCHVÁLENÝ, ZA: 15 hlasov 
 

- Denis Ševčík predniesol návrh aby pri ženských družstvách bola 8 osoba „tréner“ riadne 
označená napríklad vestou a mala svoje vyhradené miesto v danej vzdialenosti (vedľa 
základne ohraničený priestor), z ktorej by mohla verbálne napomáhať ženskému družstvu 
počas prípravy a vykonania požiarneho útoku. Tento návrh po diskusii nebol schválený. Výbor 
prisľúbil do ďalšej sezóny zaobstarať vesty na označenie 8 osoby pri ženských družstvách, aby 
boli povinne označené na kolách RHLS.   
  

- Imrich Kaleta navrhol zmenu: možnosť do ďalšej sezóny zapožičiavať dvoch súťažiacich na 
kolách RHLS. Po diskusii bol tento návrh odsunutý na opätovnú diskusiu na jarnom sneme.  

 



  
- Lukáš Pavelko prítomným odprezentoval myšlienku výboru RHLS urobiť pred sezónou RHLS 

tzv. „KEMP RHLS“, ktorý by slúžil na utuženie „rodiny RHLS“, nie len členských družstiev RHLS, 
ale aj potenciálnych záujemcov o ligu a priaznivcov hasičského športu. Myšlienka je spoločne 
na neformálnom stretnutí dozvedieť sa niečo o lige, potrénovať, poradiť, odovzdať si 
skúsenosti navzájom. V prípade kladných ohlasov výbor upresní formu, a miesto konania  
spoločného KEMPU RHLS 2023. 

 
 

7. Záver snemu: 
 
Predseda RHLS Lukáš Soľár prítomným poďakoval za účasť a ukončil jesenný snem RHLS 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Lukáš Pavelko 
Dňa 13.11.2022 v Sp. Hrušove 


