
Zápis z Valného zhromaždenia ALT Optimist konaného dňa 13.5.2017 v Senci 

 

1) Na začiatku Zuzana Brestovská  v skratke oboznámila účastníkov o návrhu stanov, ktoré boli 

aj zverejnené na www.sailing.sk ako aj v FB skupine SVK Optimist a boli dostupné aj v tlačenej 

podobe na Valnom zhromaždení. 

Adam Brestovský  prednesiel návrh, aby hlasovacie právo na Valnom zhromaždení nemali 

mladší žiaci a žiačky. 

Návrh v hlasovaní neprešiel. 

2) Následne prebehlo hlasovanie o stanovách 

 

Stanovy boli schválené 

 

 

3) Konali sa voľby do výkonného výboru ALT Optimist na funkčné obdobie 4 roky 

- Na funkciu  predsedu bola navrhnutá Zuzana Brestovská – zvolená za predsedu 

- Na fuknciu hlavného trénera lodnej triedy Optimist, ktorý bude koordinovať činnosť 

ostatných trénerov, boli navrhnutý Jakub Kaňuk a Matej Brestovský – zvolený matej 

Brestovský 

- Za zástupcu trénera na vodnej ploche Liptovská Mara boli navrhnutý Marián Babjak 

a Matej Brestovský. Zvolený Marián Babjak 

- Za zástupcu trénera na vodnej ploche Oravská priehrada boli navrhnutý Adam Brestovský 

a Vladimír Benček. Zvolený Adam Brestovský 

- Za zástupcu trénera na vodnej ploche Senec  bola navrhnutá Lenka Stoláriková. Zvolená 

Lenka Stoláriková 

- Za zástupcu rodičov a pretekárov bol navrhnutý Marián Mika. Zvolený Marián Mika. 

 

4) Diskutovalo sa o nominácii pretekárov lodnej triedy Q do štátnej reprezentácie. 

Odhlasoval sa návrh, že poradie pretekárov sa určí nasledovne : prvé miesto bude patriť 

víťazovi Majstrovstiev Slovenskej republiky resp. Veľkej ceny Slovenska a ďalšie miesta budú 

na základe poradia v rebríčku Slovenského pohára v danom roku. 

Návrh pretekárov podáva ALT Q výkonnému výboru SZJ v novembri. Pretekári budú zaradení 

do štátnej reprezentácie nasledujúci rok.  

ALT Q nenavrhne do štátnej reprezentácie pretekára, ktorý v danom roku dovŕšil 15 rokov, 

keďže nasledujúci rok už nemôže pretekať v lodnej triede Q. 

ALT Q nominuje pretekárov do štátnej reprezentácie a tí sa musia do 15 dní vyjadriť, či túto 

nomináciu prijímajú. V prípade, že sa nevyjadria resp. nomináciu odmietnu, ich miesto 

v štátnej reprezentácii bude ponúknuté ďalšiemu v poradí. 

 

5) Adam Brestovský predniesol návrh, aby sa zrušilo uznesenie z Valného zhromaždenia na 

Orave, konaného minulý rok, podľa ktorého na Majstrovstvách Slovenska budú môcť 

štartovať lode Optimist len s platným premeriavacím certifikátom 

 



Valné zhromaždenie tento návrh odsúhlasilo a tým uznesenie z valného zhromaždenia 

konaného v roku 2016 na Orave zrušilo. 

Zároveň Marián Babjak predniesol návrh, aby bolo povolené štartovať plachetniciam Oriental 

(tréningovým lodiam) štartovať na pretekoch organizovanými SZJ do koeficientu 7 spolu 

s plachetnicami Optimist. 

Nakoľko sa ukázalo, že tréningové lode nie sú konkurencieschopné a pretekárom 

neposkytujú žiadnu výhodu, valné zhromaždenie tento návrh odsúhlasilo. 

 

6) Zuzana Brestovská informovala o požiadavke IODA, aby čísla plachiet slovenských lodí mali 

maximálne 3 čísla. 

Preto valné zhromaždenie ukladá za povinnosť pretekárom zúčastňujúcim sa Majstrovstiev 

Európy a Majstrovstiev sveta dať si na plachtu za SVK čísla v rozmedzí  001-999.  

7) Zuzana Brestovská ďalej informovala o schválení príspevku IODA na kurz trénerov v budúcom 

roku. 

Valné zhromaždenie ju splnomocňuje , aby ďalej dojednala podmienky medzi IODA 

a Mauriciom Benčicom, ktorý má toto školenie viesť. 


