
Zápisnica

z valného zhromaždenia asociácie lodných tried námorných lodi (ALT NL), 
konaného dňa 16.01.2016 vo Zvolene.

Prítomní: 22 členov z 9-tich klubov, viď prezenčnú listinu.

Program: 1. Otvorenie
2. Správa o činnosti ALT NL
3. Voľba členov výkonného výboru (VV) ALT NL
4. Diskusia
5. Novelizácia stanov ALT NL
6. Záver

K bodu 1:

Generálne zhromaždenie ALT NL sa konalo dňa 16. januára 2016 v Dome kultúry ŽSR vo 
Zvolene. Zhromaždenie otvoril o 10:00 predseda VV Zdeno Csuday, ktorý privítal všetkých 
prítomných a navrhol rokovací program, ktorý prítomní schválili.. Následne odovzdal slovo 
Milanovi Borošovi, ktorý zhromaždenie viedol.

K bodu 2: 

Zdeno Csuday predniesol správu o činnosti ALT NL za rok 2015. Správa je zverejnené na 
oficiálnej stránke Slovenského zväzu jachtingu (SZJ) ma adrese  HYPERLINK "http://
www.sailing.sk" www.sailing.sk. 

K bodu 3:

Zdeno Csuday predložil nasledovnú kandidátku na členov VV ALT NL: Miroslav Tuleja, Milan 
Boroš, Peter Repáň, Peter Palmaj a Zdeno Csuday. Zároveň predložil návrh, aby členov VV 
bolo 5 a nie 7. Žiadny iný návrh na kandidáta nebol predložený. Prítomní jednohlasne súhlasili so 
zmenou počtu členov VV na 5 jednohlasne zvolili nový VV ALT NL v predloženom zložení. Počas 
prestávky VZ si členovi VV zvolili predsedu, ktorým sa stal opäť Zdeno Csuday. Predseda VV 
ALT NL zároveň dostal od prítomných mandát zastupovať ALT NL vo výkonom výbore SZJ.

K bodu 4:
 
1. Michal Kelemen

Michal Kelemen predložil VZ novo vypracované triedové pravidlá One Design lodnej triedy 
Salona 38. Informoval prítomných, že v Chorvátsku, v marine Kremik – Primošten je k dispozícií 
flotila 15-tich takýchto lodí a je možné prenajať ju na organizáciu podujatí ALT NL. Požiadal 
prítomných, aby túto lodnú triedu akceptovali a pripojili ju k ostatným lodným triedam, ktoré 
zastrešuje ALT NL. Prítomní jednohlasne s akceptáciou lodnej triedy One Design Salona 38 
súhlasili.

2. Miroslav Tuleja

Upozornil na fakt, že s narastajúcim počtom samostatných lodných tried, ktoré zastrešuje ALT NL 
narastá aj počet Majstrovstiev Slovenska (MS) námorných lodí, čo znižuje vážnosť takýchto 
podujatí. Navrhol, aby v budúcnosti (od roku 2018) boli majstrovstvá iba jedny (okrem triedy 
ORC), v lodnej triede, ktorej organizátor MS predloží najvýhodnejší projekt. Prítomní zároveň 
zaviazali VV, aby do konca máj 2016 predložil návrh výzvy, v zmysle hore uvedeného) na 
predkladanie projektov na organizáciu MS SR v lodných triedach NL aj s kritériami na 



vyhodnoitenie

K bodu 5:

Peter Repáň navrhol nasledovné zmeny v stanovách ALT NL:

Nové znenie článku I., písm. c) Udržiavať trvalý kontakt s príslušnými národnými 
a medzinárodnými organizáciami. Dôvodom je zovšeobecnie a zosúladenie pôvodného znenia 
s praxou.
Vypustiť článok 3, Triedové pravidlá bez náhrady. Dôvodom je skutočnosť, že každá lodná 
trieda (ORC, First 35 OD, First 45 OD, Salona 38 OD) má svoje vlastné pravidlá, ktoré riešia 
technické otázky pretekania.

Prítomní jednohlasne odsúhlasili predložené zmeny a zároveň zaviazali VV komplexnou 
novelizáciou stanov.

Vo Zvolene dňa 16.01.2016

Zapísal: Milan Boroš a Peter Repáň
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