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Z á p i s  
 

zo zasadnutia Generálneho zhromaždenia Slovenského zväzu jachtingu, konaného dňa 
12.2.2005 v Bratislave. 
 
 
1. Zasadanie otvoril Peter Tomasch, podpredseda SZJ. Po zvolení pracovného 

predsedníctva v zložení Peter Tomasch, Peter Šabo, Jozef Hnilica sa ujal vedenia GZ 
P.Tomasch. 

 
2. Na úvod zasadnutia prebehlo slávnostné vyhlásenie Jachtárov roku 2004.  

V absolútnom poradí najviac hlasov získala a Jachtárom roka 2004 sa stala posádka 
Miroslav Baran, Maroš Baran, YC Martin 
Zároveň táto posádka sa stala aj Jachtárom roka 2004 v kategórii dorastencov. 
Jachtárom roka 2004 v kategórii  dospelých sa stal Martin Lapoš, Šport Team Žilina 
Jachtárom roka 2004 v kategórii žiaci sa stal Matej Kollárik, YC TJ Sĺňava Piešťany 
 

3. Na návrh pracovného predsedníctva boli zvolené komisie : 
Mandátová :  Jaroslav Marynčák, Jozef Laco, František Brázda 
Volebná :   Miloš Kotlárik, Ján Hlavsa, Juraj Potucký 
Návrhová :  Marián Babjak, Pavol Popálený, Ivo Vaďura 

 
4. Správu o činnosti SZJ predniesol - Peter Šabo, ktorý zhodnotil činnosť zväzu za 

uplynulé obdobie, plnenie jednotlivých uznesení z GZ dňa 9.12.2000 ako aj splnenie 
uznesení z Rád SZJ za uplynulé obdobie. Okrem iného zhodnotil prípravu na OH, stav 
organizovania pretekov a dokumentovanie histórie jachtingu na Slovensku. Kriticky 
zhodnotil činnosť komisií, hlavne skutočnosť, že komisie pozostávajú iba z predsedov 
komisií. Ďalej zhodnotil činnosť Hospodárskej komisie, Súťažnej komisie, Ústrednej 
rozhodcovskej komisie, stav prípravy vydania nových PPJ, Medzinárodnej komisie, 
Trénerskej rady, Komisie mládeže.  Kriticky zhodnotil aktivitu klubov a ALT. Vyzdvihol 
ocenenie p.Otakara Malého a p.Vladimíra Porubského Strieborným odznakom SOV, 
ocenenie p.Otakara Malého Medzinárodného Olympijského výboru za dlhoročnú vyše 50-
ročnú dobrovoľnú prácu v telovýchove, ocenenie Betky Horvákovej-Urbaničovej Fair 
Play, ocenenie Jána Kaňuka za dlhoročnú trénerskú prácu.  

 
5. Správu o činnosti Trénerskej rady predniesol Otakar Malý. Vo svojej správe sa 

venoval hlavne stavu prípravy trénerov pri tréningoch mládeže, ktoré sú v súčasnosti 
organizované hlavne rodičmi, čo považuje za nevhodné. Načrtol možnosti výchovy 
nových trénerov. Predstavil publikácie pre trénerov, ktoré sú dostupné na SZJ.  Venoval 
sa organizácii výcvikových táborov. Kriticky zhodnotil účasť na Pretekoch OH nádejí. 
Zhodnotil prípravu a výsledky dosiahnuté na OH. Informoval o Krajských športových 
centrách a možnosti získania prostriedkov z tohto zdroja. Vyzval o zaslanie návrhov do 
15.marca na Cenu Fair Play za dlhoročnú činnosť. 

 
6. Správu o činnosti Ústrednej rozhodcovskej komisie predniesol Ladislav Kollár. 

Kriticky zhodnotil nedostatok rozhodcov v niektorých oblastiach na Slovensku a vyzval 
na školenie pre prípravu nových rozhodcov. Poďakoval za spoluprácu Súťažnej komisii 
a vyhlásil najaktívnejších rozhodcov v roku 2004. Zhodnotil publikačnú činnosť ÚRK.  
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7. Správu o hospodárení predniesol Jaromír Marynčák. Zhodnotil dotácie a výdavky za 
uplynulé obdobie a zmeny v pravidlách financovania SZJ. Podrobne zhodnotil dotácie 
a výdavky na OH 2004, ako aj financovanie roku 2004. Vysvetlil stav prenájmu priestorov 
v budove SZTK ako aj ročný členský poplatok KŠZ Zhodnotil stav majetku SZJ po 
poslednej inventúre. Informoval o predpokladoch dotácií a výdavkov pre rok 2005.  

 
8. Správu Kontrolnej komisie predniesol Ján Hlavsa.  
 
9. Návrh na zmenu výšky registračných poplatkov predniesol Marián Babjak. K návrhu 

sa vyjadrili : p.Hlavsa, p.Varga, p.Laco. O.Malý.  
Za 25, proti 2, zdržal sa 1. 
Proti návrh : p. Hlavsu – nezavádzať licencie, iba plošne zvýšiť poplatky.  

10. Návrh na zmeny Stanov SZJ predniesol Jaromír Marynčák. Za predložený návrh 
hlasovalo za 29, zdržalo sa 2, proti 0. 

11. Návrh na zmenu Stanov predniesol p.Habina. K návrhu sa vyjadrili : P.Tomasch, 
M.Babjak, O.Malý. Hlasovalo za 19, proti 3, zdržalo sa 8. 

12. Správu mandátovej komisie predniesol Jaromír Marynčák. 
13. Volebná komisia predstavila kandidátov na predsedu, členov VV SZJ a Kontrolnej 

komisie a otvorila sa diskusia k navrhovaným kandidátom. 
14. Diskusia : 

p. Čudaj informoval o jachtárskej relácii na Rádiu Rebeka a možnosti reklamy v tejto 
relácii. 
p. Holák informoval o televíznom vysielaní na NAUTIK TV. 
p. Porubský požiadal o zavedenie systému do archivácie všetkých dokumentov spojených 
s jachtingom.  

15. Voľby  
Predseda Volebnej komisie predniesol výsledky volieb. Detailné výsledky volieb sú 
uvedené v správe volebnej komisie. 

16. Návrh uznesení 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia. Ladislav Kollár predniesol návrh 
na menovanie Otakara Malého za Čestného člena SZJ. Návrh uznesenia bol jednohlasne 
prijatý. 
 

V Bratislave 12.2.2005 
Zapísal : Marián Babjak 
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Generálne zhromaždenie SZJ prijalo na svojom zasadnutí dňa 12.februára 2005 
v Bratislave, za účasti 31 delegátov – riadnych členov- zástupcov jachtárskych klubov, 
zástupcov KVO, ALT a členov VV SZJ tieto 

 
u z n e s e n i a  

 
ktoré boli prednesené Návrhovou komisiou v zložení : Marián Babjak, Pavol Popálený, Ivo 
Vaďura. 
 
1. GZ SZJ schvaľuje: 

• Program, Rokovací a Volebný poriadok GZ SZJ, ako platné dokumenty pre toto GZ 
SZJ. 

• Správu o činnosti VV SZJ riadneho GZ, ktorú predložil predseda SZJ Peter Šabo 
• Správu Trénerskej rady, ktorú predniesol Otakar Malý, predseda Trénerskej rady 
• Správu Ústrednej rozhodcovskej komisie, ktorú predniesol Ladislav Kollár, predseda 

Ústrednej rozhodcovskej komisie 
• Správu o hospodárení, ktorú predniesol Jaromír Marynčák, predseda Hospodárskej 

komisie 
• Správu Kontrolnej komisie, ktorú predniesol Ján Hlavsa, člen Kontrolnej komisie 

2. GZ SZJ prijíma : 
• Zmenu výšky registračných poplatkov za klub 2 000 Sk, registračný poplatok za člena 

20 Sk, ako aj zavedenie pretekárskych licencií vo výške 50 Sk za mládež a 100 Sk za 
dospelých a rok . 

• Zmeny Stanov SZJ prednesené Jaromírom Marynčákov v plnom rozsahu. 
• Návrh na doplnenie Stanov SZJ prednesený p.Habinom. 

3. GZ SZJ zvolilo : 
• Predsedu SZJ Jozef Hnilica  
• Predseda Medzinárodnej komisie Peter Tomasch 
• Predseda Trénerskej rady Milan Puchoň 
• Predseda Komisie mládeže Barbora Kachničová 
• Predseda Ústrednej rozodcovskej komisie Dušan Vanický 
• Predseda Súťažnej komisie Marián Babjak 
• Predseda Hospodárskej komisie Matúš Orlovský 
• Predseda Lodiarskej komisie Jozef Králik 
• Manažér Miroslav Šatara 
• Revízna komisia Štefan Brestovský, Pavol Popálený, Jaromír Marynčák 

4. GZ SZJ vyhlasuje : 
• Jáchtára roku 2004 ako uvedené v bode 2 zápisu. 
• Za čestného člena SZJ Otakara Malého 

5. GZ SZJ ukladá : 
• Oznámenie zmien Stanov SZJ na Ministerstve vnútra SR a zverejnenie aktualizovanej 

verzie Stavov SZJ prostredníctvom www stránok 
• novému VV SZJ spracovať a do konca marca zverejniť na diskusiu programové 

vyhlásenie VV SZJ 
• VV SZJ spracovať koncepciu využitia sponzorských finančných prostriedkov 

získaných manažérom 
6. GZ SZJ berie na vedomie :  voľbu zástupcu námorných jachtárov Miloš Kotlárik 

Voľbu zástupcu ALT Otakar Malý 
 a ich kooptáciu do VV SZJ. 
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Generálne zhromaždenie SZJ, konaného dňa 12.2.2005 v Bratislave 
 

 
 

Správa mandátovej komisie 
 
 
 

 
 
Pozvaných :        Prítomných 
 
 
44 delegátov s hlasom rozhodujúcim   31 delegátov s hlasom rozhodujúcim 
11 predsedov ALT       9 delegovaných  členov ALT 
 6  predsedov KVO       5 predsedovia KVO 
 9  členov VV         8 členov VV 
 3 členovia KK       1 členovia KK 
 1 čestný člen        1 čestný člen 
 3 hostí z masmédií       0  
 
 
Celkovo bolo na GZ SZJ prítomných 31 delegátov s hlasom rozhodujúcich zo 44 pozvaných 
čo bolo 74%. 
 
 
V Bratislave, 12.2.2005      
 
Predseda mandátovej komisie:  Jaromír Marynčák 
členovia :    Jozef Laco 
     František Brázda 
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Generálne zhromaždenie SZJ, konaného dňa 12.2.2005  
 
 

Správa volebnej komisie  
 

30  delegátov s hlasom rozhodujúcim zvolilo: 
1. Zmeny Stanov SZJ                           - jednohlasne           
2. Rokovací a volebný poriadok            - jednohlasne 
predsedu SZJ ( priebeh volieb )  
Peter Šabo        -    7 hlasov 
Jozef Hnilica         -  22 hlasov - zvolený 
KK SZJ: (priebeh volieb )  Jaromír Marynčák  -  21 hlasov - zvolený 

              Pavol Popálený  -  22 hlasov - zvolený 
    Štefan Brestovský  -  22 hlasov -zvolený                 

 
Výkonný výbor:   Jaromír Marynčák  -  11 hlasov  
( priebeh volieb )   Matúš Orlovský  -  18 hlasov-  zvolený 

    Róbert Norulák  -  13 hlasov 
     Barbora Kachničová  -  16 hlasov - zvolená 
     Otakar Malý   -  10 hlasov 
     Milan Puchoň   -  20 hlasov - zvolený  
     Peter Tomasch  -  28 hlasov- zvolený 
     Marián Babjak  -  29 hlasov - zvolený 
     Dušan Vanický  -  30 hlasov - zvolený 
     Michal Śatara   -  28 hlasov - zvolený 
     Jozef Králik   -  29 hlasov - zvolený 

 
3. Do VV SZJ boli zvolení: 
Jozef Hnilica    - predseda zväzu 
členovia : 
Peter Tomasch   - predseda medzinárodnej komisie 
Milan Puchoň    - predseda trénerskej rady 
Barbora Kachničová   - predseda komisie mládeže 
Dušan Vanický    - predseda ústrednej rozhodcovskej komisie 
Michal Šatara     - manažér 
Matúš Orlovský   - predseda hospodárskej komisie 
Marián Babjak   - predseda súťažnej komisie 
Jozef Králik    - predseda lodiarskej komisie 
Miloš Kotlárik   - zástupca námorného jachtingu 
Otakar Malý     - zástupca ALT 
4. KK SZJ: 
Jaromír Marynčák   - predseda KK  
Pavol Popálený   - člen  
Štefan Brestovský   - člen 

 
V Bratislave, 12.2.2005 
 
Predseda volebnej komisie :  Miloš Kotlárik 
Členovia :    Juraj Potucký 
    Ján Hlavsa 
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Príloha 1 zápisu zo zasadnutia GZ SZJ, 12.2.2005 v Bratislave 
Schválené zmeny Stanov SZJ 

Pôvodné znenie aktualizovaných častí Stanov SZJ 

I. Základné a všeobecné ustanovenia. 

II. ČLENSTVO 

Článok 3. 
Práva členov. 

Za člena SZJ z hľadiska práva členov sa považujú kluby, ako riadni členovia, ktorí boli 
prijatí za členov SZJ podľa Kapitoly II, Článku 1, Bod 1., zastúpené predsedom klubu. 

1. Zúčastňovať sa na akciách a činnosti zväzu a v rámci pravidiel využívať jeho zariadenia. 

2. Požadovať ochranu práv a záujmov týkajúcich sa všetkých členov a ich jachtárskej 
činnosti. 

3. Získavať odborné, technické, organizačné a informačné materiály vydávané SZJ. 

4. Získavať materiály alebo ich kópie, ktoré sú zasielané inými organizáciami, pre SZJ  /napr. 
ISAF/, týkajúce sa poslania a cieľov SZJ. 

5. Materiály sa zasielajú zo Sekretariátu SZJ členom VV, predsedom ALT, predsedom KVO 
a klubom ako členom SZJ, podľa príslušnosti, bez vyžiadania. 

6. Možnosť nahliadnutia do dokladov, týkajúcich sa hospodárenia SZJ. 

7. Prístup ku všetkým zápisom zo zasadnutí GZ, Rady, VV, rozhodnutí KK, zápisov zo 
zasadnutia komisii a k ďalším materiálom, ktoré súvisia s poslaním a cieľmi SZJ. 

8. Nahliadnutie do dokladov, ktoré sa týkajú hospodárenia SZJ a prístup k zápisom orgánov 
SZJ sa umožní členom podľa preambule tohto Článku 3 na písomnú žiadosť s uvedením 
materiálov, ktoré chce mať žiadateľ k dispozícii. Prístup k týmto materiálom na 
Sekretariáte SZJ musí zabezpečiť generálny sekretár SZJ resp. jeho zástupca do 10 dní od 
obdržania žiadosti. 

III. ORGANIZÁCIA A ORGÁNY SZJ 

Článok l. 
Základné ustanovenia 

1. Činnosť SZJ riadia: 
a/ Generálne zhromaždenie SZJ/GZ/ 
b/ Rada SZJ  
c/ Predseda SZJ 
d/ Dvaja podpredsedovia SZJ 
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e/ VV SZJ /VV/ 
f/ Kontrolná komisia /KK/ 
g/Koordinačné výbory oblastí /KVO/ 
h/Asociácie lodných tried /ALT/ 

Článok 2. 
Generálne zhromaždenie 

1. GZ je najvyšším orgánom SZJ. Vytvárajú ho delegovaní zástupcovia všetkých riadnych 
členov SZJ, pričom každý člen má právo delegovať na zasadnutia GZ svojich delegátov 
podľa kľúča, ktorý vopred určí VV SZJ. Za riadnych členov SZJ pre hlasovanie na GZ sa 
pokladajú iba subjekty, oddiely, ako riadni členovia SZJ, ktorí majú najmenej 15 
registrovaných členov v roku konania GZ. 

2. ... 

3. ... 

4. Do pôsobnosti GZ patrí : 
a/ schvaľovanie Stanov SZJ, jeho doplnkov a zmien, 
b/ rozhodovanie o koncepcii rozvoja a smerovania a o hlavných úlohách SZJ, 
c/ voľba predsedu SZJ, predsedu kontrolnej komisie/KK/ a dvoch členov KK na obdobie 4 

rokov, 
d/ voľba členov VV SZJ a schválenie miesta generálneho sekretára  
e/ konečné rozhodovanie vo veciach sťažností členov, o vylúčení člena po hrubom 

porušení Stanov SZJ a o odvolaní z funkcie ktoréhokoľvek funkcionára uvedeného pod 
písm. c/ a d/ tohto bodu. 

Článok 4. 
Výkonný výbor  /VV/ 

1. ... 

2. VV tvoria : predseda, podpredseda, členovia VV v  počte šesť / 6 /, ktorí sú poverení ako 
predsedovia odborných komisii VV a kooptovaný zástupca ALT a zástupca námorných 
jachtárov na rovnaké funkčné obdobie ako členovia VV SZJ. 

3. ... 

4. ... 

5. ... 

6. ... 

7. ... 

8. .. 

9. ... 

Článok 6 
Podpredsedovia SZJ 
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Článok 9. 
Asociácie lodných tried /ALT/ 

1. ... 

2. ... 

3. ... 

4. Do pôsobnosti ALT patrí :  
a/ ... 
b/ ... 
c/ ... 
d/ ... 
e/ ... 

5. ... 

IV. HOSPODÁRENIE SZJ 
 
Hospodárenie SZJ sa riadi: 

a/ platnými zákonmi a  súvisiacimi predpismi 
b/ predpismi a internými predpismi odsúhlasenými GZ SZJ 
c/ hospodárenie SZJ zabezpečuje VV SZJ  

Článok 1. 
Príjmy 

Základné zdroje príjmov sú: 
a/ dotácie zo stávkových kancelárií, 
b/ štátne dotácie, 
c/ dotácie organizácií a jednotlivcov, 
d/ členské a registračné poplatky, 
e/ poplatky za činnosť SZJ 

Článok 2 
Výdavky 

Výdavky tvoria náklady na činnosť SZJ - najmä : 
a/ reprezentáciu Slovenskej republiky, 
b/ majstrovstvá Slovenskej republiky, 
c/ organizačnú a schôdzkovú činnosť, 
d/ príspevky na činnosť klubov, oddielov, ALT,  
e/ informatiku a propagáciu, 
f/ výchovu trénerov, rozhodcov, meračov a iných funkcionárov. 

Článok 3. 
Majetok 
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1. Majetok SZJ je vlastníctvom zväzu ako celku. 

2. Zásady pre nadobúdanie, manipuláciu a likvidáciu majetku schvaľuje GZ SZJ na základe 
návrhu orgánov a členov SZJ. 

3. VV SZJ zabezpečuje používanie majetku SZJ, jeho nákup, evidenciu a predaj podľa zásad 
schválených GZ SZJ. 

4. GZ poverí predsedu hospodárskej komisie evidenciou hospodárenia podľa platných 
zákonov. 

5. Predseda hospodárskej komisie zabezpečuje vyhotovenie prehľadu hospodárenia za 
uplynulý mesiac napr. formou mesačnej uzávierky do 15 dní po skončení mesiaca. Prehľad 
sa archivuje na sekretariáte SZJ. 

6. Predseda hospodárskej komisie zabezpečuje uskutočnenie inventarizácie majetku najmenej 
jedenkrát za rok. 

Nové znenie aktualizovaných častí Stanov SZJ 

I. Základné a všeobecné ustanovenia. 

II. ČLENSTVO 

Článok 3. 
Práva členov. 

Za člena SZJ z hľadiska práva členov sa považujú kluby, ako riadni členovia, ktorí boli 
prijatí za členov SZJ podľa Kapitoly II, Článku 1, Bod 1., zastúpené predsedom klubu. 

1. Zúčastňovať sa na akciách a činnosti zväzu a v rámci pravidiel využívať jeho zariadenia. 

2. Požadovať ochranu práv a záujmov týkajúcich sa všetkých členov a ich jachtárskej 
činnosti. 

3. Informácie vydávané SZJ (odborné, organizačné, zápisnice, ...) sú zverejňované 
prostredníctvom internetovej stránky SZJ (www.sailing.sk). 

4. Informácie o hospodárení s financiami a majetkom je možné získať na základe písomnej 
požiadavky na konkrétnu vec. VV zašle do 30 dní odpoveď v primeranom rozsahu (okrem 
účtovných dokladov). Ak pokladá člen takúto odpoveď za nedostatočnú, môže požiadať 
KK o prešetrenie. 

III. ORGANIZÁCIA A ORGÁNY SZJ 

Článok l. 
Základné ustanovenia 

5. Činnosť SZJ riadia: 
a/ Generálne zhromaždenie SZJ/GZ/ 
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b/ Rada SZJ  
c/ Predseda SZJ 
d/ VV SZJ /VV/ 
e/ Kontrolná komisia /KK/ 
f/Koordinačné výbory oblastí /KVO/ 
g/Asociácie lodných tried /ALT/ 

Článok 2. 
Generálne zhromaždenie 

1. GZ je najvyšším orgánom SZJ. Vytvárajú ho delegovaní zástupcovia všetkých riadnych 
členov SZJ, pričom každý člen má právo delegovať na zasadnutia GZ svojich delegátov 
podľa kľúča, ktorý vopred určí VV SZJ. Za riadnych členov SZJ pre hlasovanie na GZ sa 
pokladajú iba subjekty, oddiely, ako riadni členovia SZJ, ktorí majú najmenej 30 
registrovaných členov v roku konania GZ. 

2. ... 

3. ... 

4. Do pôsobnosti GZ patrí : 
a/ schvaľovanie Stanov SZJ, jeho doplnkov a zmien, 
b/ rozhodovanie o koncepcii rozvoja a smerovania a o hlavných úlohách SZJ, 
c/ voľba predsedu SZJ na obdobie 4 rokov, 
d/ voľba členov VV SZJ na obdobie 4 rokov, 
e/ voľba troch členov kontrolnej komisie/KK/, z ktorých si KK volí predsedu, na obdobie 4 

rokov, 
f/ konečné rozhodovanie vo veciach sťažností členov, o vylúčení člena po hrubom porušení 

Stanov SZJ a o odvolaní z funkcie ktoréhokoľvek funkcionára uvedeného pod písm. c/, 
d/ a e/ tohto bodu. 

Článok 4. 
Výkonný výbor  /VV/ 

1. ... 

2. VV tvoria : predseda, volení členovia VV v počte osem (8), jeden kooptovaný zástupca 
ALT a jeden kooptovaný zástupca námorných jachtárov, obaja na rovnaké funkčné 
obdobie ako volení členovia VV SZJ. VV zo svojich členov volí podpredsedu. Členovia 
VV sú poverení ako predsedovia odborných komisií. 

3. ... 

4. ... 

5. ... 

6. ... 

7. ... 

8. .. 

9. ... 
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10. Miesto generálneho sekretára odsadzuje VV konkurzom, alebo priamym výberom 
kandidáta. 

Článok 6 
Podpredseda SZJ 

Článok 9. 
Asociácie lodných tried /ALT/ 

1. ... 

2. .. 

3. ... 

4. Do pôsobnosti ALT patrí :  
a/ ... 
b/ ... 
c/ ... 
d/ ... 
e/ ... 
f/ objektívne hodnotiť pretekárov, a to vytvárať kritéria hodnotenia, aktualizovať tieto 

kritériá a zabezpečiť ich zverejnenie pre pretekárov 

5. ... 

IV. HOSPODÁRENIE SZJ 
 
Hospodárenie SZJ sa riadi: 

a/ platnými zákonmi a súvisiacimi zákonnými predpismi 
b/ internými predpismi a smernicami SZJ 
c/ hospodárenie SZJ zabezpečuje VV SZJ  

Článok 1. 
Príjmy 

Základné zdroje príjmov sú: 
a/ štátne dotácie a dotácie SOV, 
b/ sponzorské príspevky a dary 
c/ príjmy z 2% dane, 
d/ registračné poplatky, 
e/ poplatky za činnosť SZJ 

Článok 2 
Výdavky 

Výdavky tvoria náklady na činnosť SZJ - najmä : 
a/ reprezentáciu Slovenskej republiky, 
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b/ majstrovstvá Slovenskej republiky, 
c/ organizačnú a schôdzkovú činnosť, 
d/ príspevky na činnosť klubov, oddielov, ALT,  
e/ informatiku a propagáciu, 
f/ výchovu trénerov, rozhodcov, meračov a iných funkcionárov, 
g/ zabezpečenie činnosti rozvoja zväzu a zabezpečenie športovej činnosti. 

Článok 3. 
Majetok 

1. Majetok SZJ je vlastníctvom zväzu ako celku. 

2. Zásady pre nadobúdanie, evidenciu, manipuláciu a likvidáciu majetku sú dané smernicou a 
schvaľované VV. 

3. Predseda HK pravidelne informuje na zasadnutiach VV, Rade SZJ a GZ SZJ o stave 
hospodárenia a predkladá návrhy na ďalšie obdobie. 

4. Predseda hospodárskej komisie a generálny sekretár zabezpečujú finančnú evidenciu SZJ 
podľa zákonných prepisov (aj prostredníctvom tretích osôb).  

5. Štatutárom SZJ je predseda SZJ. 

6. Predseda hospodárskej komisie zabezpečuje uskutočnenie inventarizácie majetku najmenej 
jedenkrát za rok. 
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Príloha 2 
Správa predsedu SZJ o činnosti v období od 9.12.2000 

Prednesená predsedom SZJ Petrom Šabom 
 

Schádzame sa opäť po štyroch rokoch a tiež vás na našom rokovaní všetkých vítam. Po 
predošlých zmenách v dĺžkach volebných období sme skončili prvé štvorročné, ktoré bolo 
v zmysle zvyklostí ISAF súbežné so štvorročným olympijským cyklom. Práve končiace 
volebné obdobie, bolo v porovnaní s predošlými porevolučnými obdobiami relatívne 
stabilizované. Pojem stabilizované je však skutočne veľmi relatívny. Začali sme s postupnou 
zmenou koncepcie a zamerania našej činnosti, ktoré boli vyvolané zmenou spoločenských 
a následne aj finančných podmienok. V neposlednom rade aj vplyvom prebiehajúcej 
reorganizácie telovýchovných štruktúr. 
 
V úvode mojej správy by som sa rád zameral na plnenie úloh z minulého generálneho 
zhromaždenia. Základné ciele a návrh hlavných úloh na volebné obdobie z GZ sme 
vypracovali a do plánu činnosti jednotlivých komisií sme zaradili námety z diskusie. Taktiež 
sme do činnosti zaradili úlohy z rád.  
V snahe o zaktivizovanie členskej základne bolo realizovaných viacero krokov: 
Popri úspešnom organizovaní zabehnutých a tradičných pretekov sa snažíme a darí sa 
realizovať aj nové nápady. Založilo sa viacero nových pretekov, ktoré boli usporiadané 
v spolupráci s našimi klubmi, ALT, ale i s pomocou sponzorov zvonka. Niektoré už 
preukázali svoju životaschopnosť a sú nepochybným prínosom do života slovenského 
jachtingu: 
a) Preteky družstiev, ktoré sa stali Majstrovstvami Slovenska v triede Optimist   Preteky sme 

založili už v roku 1997, ale ich popularita a dnes už stabilná pozícia medzi ostatnými 
Majstrovstvami Slovenska je dôkazom toho, že dobré akcie, ktoré majú predpoklad sa stať 
tradičnými sa rodia aj v súčasnosti, nielen pre 50 rokmi. 

 Trieda Optimist je celkovo najpočetnejšie obsadená a viac rokov aj najúspešnejšia. Hoci 
niektorí pretekári v poslednej dobe prešli k triede Cadet kde stále narastá počet, ale 
i kvalita pretekárov. Veď tohtoročné najlepšie výsledky dosiahli bratia Baranovci práve 
v triede Cadet. 

 
b) Trieda Vaurien, ktorej hlavné základne sú na strednom Slovensku si okrem pretekania dala 

aj ambiciózny plán opäť (po roku 1999) usporiadať v roku 2005 na Liptovskej Mare 
Majstrovstvá Európy. VV urobil počas minulého roka viaceré kroky k získaniu podpory 
pre túto akciu aj zo strany MŠ, ale v tejto veci čaká budúci VV ešte veľa úloh práve 
v tomto roku.  

 
c) V ostatných triedach je stav kolísavý aj podľa generačných posuvov mnohých pretekárov. 

Je veľmi pravdepodobný nárast záujmu o triedu Laser Radial aj v súvislosti s jeho 
zaradením medzi olympijské triedy pre ženy. Novinkou v histórii slovenského jachtingu je 
aj účasť našich pretekárov na Majstrovstvách Európy a sveta v triede Soling. 

 
 
d) Po rokoch sa podarilo stabilizovať a dobre koordinovať aj preteky námorných plachetníc 

tak, že k tým tradičnejším ako boli Majstrovstvá Slovenska, Junácka pasovačka sa priradili 
aj nové preteky ako je napr. od roku 2003 Hubert Cup. Preteky námorných plachetníc sú 
už dnes dobre organizované. Niektoré posádky sa zúčastňujú aj ďalších cudzích pretekov. 

 Rozhodnutie o zastúpení jachtárov na námorných plachetniciach vo VV SZJ sa osvedčilo 
a je nepochybným prínosom. 
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e) Medzi veľmi populárne propagačné preteky na kajutových monotypoch patrí regata H2O 

Cup na Lago di Garda, ktorej už druhý ročník organizoval na cudzej vode YC Slovan 
a Magazín H2O v spolupráci s talianskymi klubmi Circolo Vela Gargnano a Arripe Remos 
Saló a zúčastnilo sa tam po obidva ročníky viac ako 60 našich jachtárov. Okrem toho, že to 
je mimoriadny jachtársky zážitok pre mnohých slovenských pretekárov, je to aj veľmi 
úspešná propagácia slovenského jachtingu v zahraničí.  

 
f) Opäť sa oživujú aktivity jachtárov na kajutových lodiach aj na slovenských vodách. Vlani 

bola založená ALT kajutových lodí. 
 

Svoje miesto si už opäť vyslúžili aj Česko-slovenské pohárové súťaže v triedach Q,420 
a C. V súvislosti s triedou 420 je treba zdôrazniť, že tu sa plne realizoval plán z GZ2000, 
kde sa za jeden z cieľov budúceho obdobia postavilo využitie starých lodí. Nejedna štyristo 
dvadsiatka sa z hangáru dostala opäť na vodu, ale na vode je možné vidieť aj výrazné 
obnovenie lodného parku. 

 
Pokračovali sme v ďalšom zintenzívňovaní propagácie jachtingu. Vybudovali sme trvalú 
spoluprácu s magazínom H2O, televíziou Markíza, JOJ, z niektorých pretekov boli priame 
vstupy do rozhlasu a pravidelne boli zverejňované články a informácie v ďalších časopisoch 
a novinách celoslovenského aj regionálneho charakteru. Samozrejme je potrebné v tejto 
aktivite pokračovať a podľa možnosti ju aj ďalej rozširovať.  
Po počiatočných problémoch sa rozbehla aj oficiálna internetová stránka WWW.sailing.sk, 
ktorá nepochybne veľmi dobre slúži k aktuálnemu informovaniu členskej základne, ale aj 
verejnosti. 
Veľmi úspešný bol rad akcií organizovaných pri príležitosti 50. výročia trvania 
organizovaného jachtingu na Slovensku – perfektne pripravené Medzinárodné Majstrovstvá 
Slovenska na Kráľovej, septembrové slávnostné zasadanie so spoločenským podujatím, veľmi 
kvalitný a vysoko hodnotený seminár a v neposlednom rade  vydanie publikácie Polstoročie 
pod plachtami 1952-2002. Rád by som v mene všetkých slovenských jachtárov poďakoval 
všetkým tým, ktorí sa na týchto akciách podieľali. V súvislosti s publikáciou by som chcel 
vysloviť našu predstavu o spracovávaní histórie o slovenskom jachtingu. Získavanie, 
vytriedenie, spracovanie materiálov za 50 rokov bolo mimoriadne náročné a bolo riziko, že 
niektoré udalosti budú popísané nepresne, alebo niektoré uniknú úplne. Počnúc rokom 2002 
by sme mali byť vydávané menšie, ale aktuálnejšie publikácie v 10 ročných intervaloch. 
Pevne verím, že naši nasledovníci ich budú takto vydávať, lebo som presvedčený, že bude 
o čom písať. Hovorím to aj preto, že v poslednom období opäť narástol počet registrovaných 
pretekárov -  ku koncu roka 2004 bolo registrovaných členov 1685 v 43 kluboch, keď 
začiatkom roka 2000 bolo 39 klubov.  
Aj organizácia pretekov má zvyčajne zlepšujúcu sa úroveň a veľké regaty aj zlepšujúcu sa 
účasť, ako príklad možno napr. uviesť že na tradičných pretekoch VCS 2003 bol počet 
pretekárov 97 najvyšší od roku 1988 a piaty najvyšší v celej 47 ročnej histórii VCS. 
Som presvedčený že veľkú úlohu v posilnení jachtárskeho povedomia zohralo aj pravidelné 
organizovanie jachtárskych spoločenských stretnutí – plesov. Týmto by som pozval 
záujemcov na 5.3.2005 do podniku Al Dente. 
 
Olympijská príprava bola primeraná možnostiam, ktoré slovenský jachting v  súčasnosti má. 
Na olympijskú regatu sa kvalifikoval tentoraz jediný pretekár Martin Lapoš v triede Mistrál v 
septembri 2003. Po získaní kvalifikácie prebiehala dosť intenzívna príprava v spolupráci 
s viacerými trénermi a najmä poľským trénerom, ktorý ho sprevádzal aj do Atén.  Výsledok  

http://www.sailing.sk/
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je vzhľadom na skutočnosť, že pretekár sa pripravoval v podstate len posledný rok pred OH  
primeraný. (nehovoriť: Finančná podpora olympijskej prípravy bola totiž smerovaná na 
Patrika Polláka. Dala mu možnosť zvoliť si formu podpory z troch možností čerpania 
finančných príspevkov v rozsahu možností zväzu. Po jeho výbere bol schválený i ním 
navrhnutý plán prípravy. Avšak z tejto prípravy sa nezúčastnil ME v Palerme, 
predolympijskej regaty v Aténach ani tréningového tábora na Sicílii) 
 
Možno  povedať, že aktivita a činnosť členov súčasného výkonného výboru je veľmi dobrá čo 
je možné sledovať aj na účasti na zasadaniach. Väčšina členov má účasť často krát 100% a pri 
menšej účasti sú takmer všetci vopred ospravedlnení. 
Práca Výkonného výboru je závislá na aktívnej činnosti predsedov jednotlivých komisií. Ako 
som už aj v minulosti konštatoval, prax je taká, že väčšina komisií často pozostáva len 
z predsedu. Členovia komisií buď nie sú, alebo ak aj sú, ich aktivita je veľmi malá. A tak 
zostáva väčšina práce na predsedoch komisií. Treba však povedať, že je problém nájsť 
ochotných spolupracovníkov, ktorí by boli ochotní systematicky pracovať. Je mi jasné, že  
popri všetkých životných prácach a povinnostiach nájsť si čas aj na dobrovoľnú činnosť nie je 
jednoduché. Je to časovo, finančne náročné a nezriedka je aj vydarená práca kritizovaná. Je to 
teda práca často veľmi nevďačná.  Počas funkčného obdobia traja kolegovia z funkcie vo VV 
odstúpili. Na uvoľnené funkcie boli kooptovaní  Milan Puchoň do komisie mládeže a Marian 
Babjak do súťažnej komisie. 
   
Teraz niekoľko poznámok k práci jednotlivých komisií VV: 
 
Hospodárska komisia pracuje veľmi aktívne a uvážlivo koriguje všetky požiadavky. Vedie 
prehľadne stav, príjem a výdaj financií a riadi hospodárne využívanie našich prostriedkov. Na 
zasadnutiach pravidelne predkladá stav nášho hospodárenia a tak prispieva k ekonomicky 
vyváženým rozhodnutiam. Bližšie informácie Vám predloží náš hospodár zväzu J.Marynčák. 
 
Súťažná komisia. Činnosť tejto komisie najprv vďaka Danke Jančinovej a v súčasnosti vďaka 
Mariánovi Babjakovi prebiehala bezchybne. Jeho práca je koncepčná a najmä dôsledná. 
Včasné a kompletné vydávanie Ročenky, vedenie termínového kalendára, výsledkov je samo 
osebe príkladom dobrej práce tejto komisie.  
Okrem mnohých ďalších aktivít je zaujímavá zmena, že boli zrušené výkonnostné triedy 
a boli nahradené hodnotením výkonnosti pretekárov a klubov na základe získaných 
výkonnostných bodov, podľa ktorých je počas celej sezóny kontinuálne zostavovaný aktuálny 
rebríček hodnotenia jednotlivcov v celkovom hodnotení a v jednotlivých triedach. Toto 
hodnotenie je dostupné na našej stránke. 
 
Ústredná rozhodcovská komisia pravidelne každoročne dbá o vzdelávanie rozhodcov 
konaním seminárov a doškolení. V súčasnosti máme 92 registrovaných rozhodcov, 11 
ústredných, 9 I. triedy, 16 II. triedy a 56 III. triedy.  
Špeciálny rozhodcovský team práve v týchto dňoch dokončuje nové pretekové pravidlá 2005-
2008 k vydaniu. Rozhodli sme sa k viacerým podstatným zmenám.  
Vzhľadom na čoraz častejšiu konfrontáciu našich jachtárov, pretekárov i rozhodcov so 
zahraničím sme pokladali za správne odstrániť zo slovenského prekladu Pravidiel zvláštnosť 
podľa, ktorej „pravo bočná loď nesmie prekážať ľavo bočnej“. Podľa nového prekladu 
pretekových pravidiel 2005-2008 sa bude tak, ako v celom zvyšnom jachtárskom svete práva 
plavby domáhať jachtár slovami „ja mám vietor zprava!“. Rád by som ešte pre úplnosť 
zdôraznil, že sa týmto nemení žiadne pravidlo o práve plavby! Je pravdepodobné, že po viac 
ako päťdesiatich rokoch slovenského jachtingu môže takáto zmena v základných pojmoch 
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spôsobiť dojem narušenia zabehnutých tradícií, ale je to jednoznačne len odstránenie 
nelogickej zvláštnosti, ktorá pred desiatkami rokov vznikla pravdepodobne omylom v 
preklade. Podľa dohody s českými kolegami urobia túto zmenu vo svojich pravidlách aj oni 
po 110 rokoch. 
Stretávanie sa našich jachtárov, pretekárov i rozhodcov so zahraničím je dôvodom aj k ďalšej 
významnej zmene vo vydávaní Pravidiel. Nové vydanie pretekových pravidiel v jachtingu 
bude dvojjazyčné slovensko – anglické.  
Ďalšou zmenou, ktorú sme v minulom roku zaviedli je vynechanie povinnej lekárskej 
prehliadky z registračného preukazu pretekárov. Bolo zjavné, že väčšina potvrdení o 
lekárskych prehliadkach bola len formálna a teda neplnila svoju funkciu. Pretekár v jachtingu 
je zodpovedný za svoje zdravie a teda je v jeho záujme, aby si svoj zdravotný stav sledoval 
tak ako uzná za správne on, jeho rodičia, prípadne tréner. Očakávať, že by túto zodpovednosť 
mali niesť rozhodcovia je nelogické. 
Vydali sme viacero propagačných plagátov, popularizačných brožúrok, ktoré peknou formou 
približujú základné pravidlá jachtingu. Nové vydanie bude k dispozícii po úprave v zmysle 
nových Pravidiel.    
 
Tak ako zvyčajne aj z tohto miesta by som chcel apelovať na nás rozhodcov, aby boli 
dôslednejší a používali všetky možnosti Pravidiel, aby sa minimalizovali neprístojnosti na 
vode (hrubosť, nedovolený pohon, radenie, nedovolené zasahovanie do pretekov od 
nekompetentných osôb). Pretekár bude totiž robiť všetko čo mu na vode dovolíme. Stalo sa 
nám totiž, že sa nám aj zo zahraničia vrátili lode, ktoré boli diskvalifikované kvôli 
porušovaniu pravidla 42. Rád by som požiadal aj pretekárov, aby sa správali slušne na vode, 
ale aj na brehu. Nie je vôbec príjemné počúvať o neslušnom správaní slovenských jachtárov 
na cudzích vodách a nakoniec ani našich vodách. 
 
Medzinárodná komisia sledovala dochádzajúce zahraničné materiály a predkladala ich na VV 
k realizácii. Veľmi významnou zmenou v našej medzinárodnej pozícii bolo naše preradenie 
zo skupiny C do skupiny B, ktoré bolo motivované užšou spoluprácou s krajinami ako sú 
GER, AUT, SLO. Naše preradenie sa po dlhom presviedčaní a lobovaní uskutočnilo na 
zasadaní ISAF v Edinburghu.   
V súčasnosti pracuje na dohode o spolupráci na veľkom jachtárskom podujatí ISAF World 
Sailing Games 2006, ktoré sa buď konať na Neusiedli. Požiadali nás z Rakúskeho 
jachtárskeho zväzu o spoluprácu. Keďže je to asi najväčšie medzi olympijské podujatie 
v jachtingu, je to veľká výzva. 
 
Trénerská rada jej činnosť môžeme hodnotiť veľmi koncepčnú a aktívnu. Bližšie informácie 
Vám podá v správe O.Malý predseda TR. 
 
Jednou z úloh Komisie mládeže bola starostlivosť o nárast členskej základne, o využívanie aj 
starších lodí (nezriedka sme mali, lode v hangároch a deti sediace na brehu , teda zvyšovanie 
obsadzovania pretekov). Snaha Milana Puchoňa v tomto smere priniesla pozitívne smerovanie 
napr. v triede 420.  
 
Treba povedať, že s týmto hodnotením súvisí aj aktivita klubov a ALT. Žiaľ organizačná 
činnosť niektorých klubov a ALT je skoro, alebo celkom nulová. Na mnohé organizačné 
výzvy sa takmer nikto neozve. Z vlastnej skúsenosti viem pochopiť, že dobrovoľní 
funkcionári neoplývajú voľným časom, ale bez spolupráce s vami nie je možné mnohé veci 
zabezpečovať v súlade s vašimi potrebami. Chýbajú základné veci, ako informácie o zmene 
adresy, ba dokonca sa vrátili peniaze, ktoré sme zaslali na kluby pretože niekomu bolo 
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zaťažko oznámiť zmenu čísla účtu. Podobné je to aj so zasielaním výsledkov, ktoré najmä 
z východu dostávame až po mnohých urgenciách, alebo aj vôbec nie. Uvedomte si, prosím, že 
aj členovia VV SZJ sú dobrovoľní funkcionári, ktorí pracujú v záujme nášho spoločného 
koníčka-jachtingu a takto zbytočne plytváme energiou a časom.  
 
Popri všetkých pozitívach a problémoch, ktoré naša práca so sebou prináša je nutné spomenúť 
aj vážne problémy, ktoré so sebou prináša nekonečne dlho sa vlečúca reorganizácia 
telovýchovy na Slovensku. Pokúsim sa byť čo najstručnejší. Vlastnícke spory rôznych 
spolkov, ktoré sa chcú podieľať na športe priniesli zatiaľ len napätie. Už dva roky riešime 
problém s nájomným za zväzovú kanceláriu a platbami za služby, ktoré by nám mali byť 
poskytované. Preto sa snažíme stať sa čo možno najnezávislejšími od nefungujúceho systému. 
V tejto situácii pokladáme za mimoriadne pozitívne, že sme získali nezávislého a kvalitného 
ekonóma, ktorý spracováva účtovnú dokumentáciu už za rok 2004 vrátane daňového 
priznania. Vybavili sme možnosť pre získanie financií aj cez 2% z daní. Rád by som vás 
a vašim prostredníctvom požiadal čo najviac priaznivcov jachtingu, aby túto možnosť využili. 
Pozitívnou skutočnosťou je tiež to, že tok finančných dotácií z MŠ bude smerovaný priamo na 
zväz. Je pravda, že na budúci VV tu čaká nesmierne množstvo nesympatickej a náročnej 
práce.  
 
Na záver by som chcel poďakovať všetkým spolupracovníkom vo výkonnom výbore, v ALT, 
v oblastiach, v kluboch za doterajšiu prácu. Dúfam že naše spoločné úsilie bude nápomocné 
pre rozvoj jachtingu. 
 
V Bratislave 12.2.2005 
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Príloha 3 Správa Trénerskej rady 
Vážení športoví priatelia, 
 
 Dovoľte mi v krátkosti Vás oboznámiť s činnosťou TR v hodnotenom období. a uviesť 
niekoľko faktov súvisiacich z otázkou výkonnosti v našom športe. V TR pôsobili 
v poslednom období Milan Puchoň,  Ján Kaňuk, Ján Várady, Peter Tomasch a Emil Lovíšek. 
Operatívnosť tohto kolektívu bola čiastočne obmedzená časovými problémami členov 
 
Vzhľadom na obsah ročeniek a našich kvalitných internetových stránok ktoré sú Vám 
priebežne k dispozícii, nebudem sa zaoberať jednotlivými výsledkami. Skôr by som sa chcel 
zaoberať  niektorými aspektmi trénerskej práce a ostatnou činnosťou  v oblasti náplne TR. 
a jej realizácie  v kluboch. 
 Rast výkonnosti je podmienený úrovňou kvality komplexnej športovej prípravy, čo je  
v prvom rade úlohou triedových a klubových trénerov. Podľa dlhodobých podkladov bolo 
celkove vyškolených  cez 350 trénerov. Na základe výzvy na kluby sme podľa ich udaní 
vylúčili mŕtve duše a vytvorili reálny stav trénerov s počtom cca 80 trénerov Súčasný stav 
nášho trénerského kolektívu je nasledovný- evidovaných je : 
7 trénerov I triedy, 7 trénerov II triedy a 30 trénerov III triedy, spolu teda 47 vyškolených 
trénerov. Podľa všeobecných skúseností by na jedného trénera malo pripadnúť cca 10  
pretekárov. Keď som prešiel zoznam trénerov, tak som musel konštatovať, že určite sústavne 
pracuje 9-11  trénerov a  cca  15  trénerov  je v kluboch aspoň čiastočne aktívnych, bohužiaľ 
často v iných funkciách.    Je zrejmé, že  súčasný počet pracujúcich trénerov nemôže kvalitne 
zabezpečiť  systematickú prípravu  ani mládeže. V oblasti mládežníckej prípravy  pracujú 
často rodičia, z ktorých niektorí  majú  dostatočné jachtárske skúsenosti , čo však nemusí vždy 
stačiť. Okrem toho tréner - rodič vystupuje väčšinou individuálne a to je určite menej 
efektívne ako kolektívny tréning. 
 Za posledné roky  bolo vyškolených iba 6 trénerov III triedy .3 z L.Mikuláša a 3 
z Bratislavy. Kluby, i tréneri v priebehu posledných rokov dostali viacero výziev, aby získali 
adeptov na školenie trénerov III triedy, resp. na doškolenie trénerov II triedy. Vzhľadom na 
to, že  sa nepredpokladal  veľký záujem, nebolo by efektívne usporiadať takéto školenia u nás, 
je však dohodnuté s ČSJ, že na svoje školenia príjmu našich záujemcov. Ide o kvalitné 
školenia. Chcel by som pripomenúť i to,  že podľa platných predpisov zo štátnych 
prostriedkov môžu byť honorovaní tréneri minimálne s II triedou. 
 S aktívnou prácou trénera súvisí aj jeho odborná úroveň .Praktické skúsenosti však 
musia byť doplnené i zásobou rôznych metodických postupov ktoré využívajú zásady 
postupnosti, nadväznosti  a iných foriem práce. Nechcel by som robiť tu školenie, ale ak sú tu 
prakticky zhromaždené všetky kluby, rád by som ich vyzval , aby sa na otázky  práce trénerov  
sústredili  v kluboch  ako na jednu zo zásadných  úloh . Myslím si, že   iba tak položíme 
základy trvalého rastu výkonnosti u nás. Je však samozrejmé, že klub musí okrem toho 
vytvárať i ďalšie  predpoklady na  úspešnú klubovú činnosť. 
 Apelujem na všetky kluby, aby  otázke trénerov a ich vyškoľovaniu venovali patričnú 
pozornosť. 
 V nadväznosti na to ešte niekoľko  poznámok.   
 Český svaz jachtingu preložil vynikajúcu príručku z angličtiny a viac razy sme 
oznamovali, že je možné si ju na zväze objednať, no dokopy sa ohlásilo cca 7 záujemcov. 
V ČR je pred rozpredaním už druhú vydanie. V tejto oblasti sme sa snažili vydať niekoľko 
metodických  materiálov, ako napr. príprava lode pred sezónou, pitný režim, Česko – anglický 
a Anglicko – český slovník jachtárskych výrazov a ďalšie. Do tlače je pripravený podobný 
slovník Česko- nemecký a Nemecko –český. 
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 Okrem toho bol zverejnený zoznam našich metodických listov, ako je uzlovanie, 
hydro a aero dynamika, meteorológia a ďalšie, ktoré si môžete na sekretariáte vyžiadať. 
Súčasne by som chcel zdôrazniť, že podstatné skvalitnenie práce  v tréningovom procese  
bude i v budúcnosti závisieť na aktivite jednotlivých  triedových a klubových trénerov. 
 S týmto súvisí i usporiadanie výcvikových táborov. Treba spomenúť niekoľko ročné 
tábory v triede laser na Nových Mlynoch, ktoré ALT pripravila v spolupráci s ČSJ a za účasti  
poľského trénera a priniesla účastníkom mnoho nových skúseností.  poslednom roku sa však 
VT neuskutočnil pre nezáujem pretekárov. Ďalšie VT sa  realizovali väčšinou v réžii klubov. 
Na základe požiadaviek  boli v rámci možností  i finančne podporené. 
 TR zaviedla  v posledných rokoch pre členov mládežníckych RD lekárske prehliadky. 
Koncom roka boli prehliadky pretekárov z Martina  a P.Bystrice. Prehliadky pre pretekárov 
z Bratislavy a Piešťan  boli preložené na rok 2005, nakoľko po 1.januári platí predpis, že 50 
% bude platiť poisťovňa. 
 Tu treba tiež povedať, že disciplína členov RD je pomerne veľmi slabá. Dodržovanie 
doporučení, či odpovede na korešpondenciu sú veľmi deravé 
 Rád by som  spomenul  i založenie pretekov Olympijských nádejí, ktoré sa uskutočnili 
po našej viacročnej iniciatíve. Je to akcia, na ktorú nám finančne prispieva ministerstvo a tak 
je možné účastníkom zaplatiť väčšinu nákladov na tieto preteky. Bohužiaľ musím povedať, že 
mnohí členovia reprezentačných triedových družstiev  štart potvrdili a nakoniec sa pretekov 
nezúčastnili,/03 a 04/ čím  sa  značne oslabili naše nádeje na dobrý konečný výsledok. 
 
 V hodnotenom období sa uskutočnili tri semináre, s ktorých jeden bol pri príležitosti 
50 ročného výročia zväzu. Tento seminár i vydaný zborník bol hodnotený kladne i na MŠ SR, 
ktorý po kladnom zhodnotení zvýšil i príspevok na túto akciu. V nadväznosti na semináre 
treba povedať, že stále sme nedokázali uplatniť jeden zo záverov seminárov a to odstrániť 
hulvátske chovanie mladých pretekárov najmä na vode. Táto úloha ostáva ako jedna zo 
základných úloh i pre ďalšie obdobie. 
 
 Je potrebné zmieniť sa i o našej účasti na Ol.hrách v Aténach. V zmysle uznesenia 
ALT WS, ale najmä  SOV  bol na OH nominovaný Martin Lapoš. Jeho vystúpenie na OH  
nedosiahlo síce predchádzajúcich umiestnení Patrika Polláka, čo však bolo z celkového 
pohľadu  totožné a SOV vo svojom hodnotení nevyslovil proti tomuto výsledku námietky, 
podstatne viacej sa od neho nečakalo. Priebeh prípravy bol priebežne monitorovaný, 
konzultovaný na štábe OH, ktorý bol koncepčne riadený ináč ako v pri predchádzajúcich OH. 
Na konzultáciách sa zúčastnil i hlavný lekár výpravy  MUDr Delej. Celkove možno povedať, 
že úroveň prípravy mala na naše pomery optimálny priebeh, prebiehala celé obdobie pod 
dohľadom trénera a konečný výsledok zrejme utrpel neskúsenosťou s takouto náročnou 
formou prípravy, rýchlym rastom tréningovej náročnosti a tým i nasledovných reakcii vo 
fyzickej i psychickej oblasti. Celkové hodnotenie je k dispozícii u ALT WS 
 Ako vieme, na OH 2008 bude plavák Mistral  nahradený iným modelom Neilpryde  
Rsx. Faktom je však to, že dodnes nie sú jasné podmienky jeho dodávok. Treba povedať, že 
nominácia na OH  bude otvorená všetkým pretekárom, ktorí budú  mať potrebnú výkonnosť.. 

 
Ak máme hovoriť o výkonnosti musíme vyzdvihnúť úspechy mladých posádok 

predchádzajúcich rokov, ako sú  Očenášová, Olšanová , Kaňuk, a ďalších, ktorých výsledky 
doma i na medzinárodnej úrovni  nám robili veľkú radosť. Veríme, že  ich prechod na vyššie 
triedy bude v budúcich rokoch postupne stále úspešnejší. Za túto úspešnú viacročnú prácu 
s týmto kolektívom  bol  na návrh TR ocenený ministerstvom školstva SR PaedDR Ján 
Kaňuk.  
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 Je mi súčasne milou povinnosťou, poďakovať posádke bratov Baranovcov za ich 
výkony v roku 2004 s tým, že im všetci želáme do budúcnosti ďalší rast ich výkonnosti. 
 Záverom by som ešte rád povedal, že pri pohľade na prehľadné tabuľky Ročenky, je 
potrebné sa zamyslieť na to, že počet štartujúcej mládeže, ale najmä počet ich štartov má 
v posledných rokoch  klesajúcu úroveň Myslím, že bude potrebné pripraviť viacero 
motivačných  prvkov pre zabezpečenie rastu mládeže vo všetkých kluboch . 
 
Nakoniec ešte niekoľko poznámok z iného súdka. 
 V polovici minulého roku bolo založených 8 Krajských športových centier. Ide 
o organizáciu, ktorá bude dotovaná MŠ SR a i krajskými útvarmi . Ako som zistil, už vlani 
boli tieto útvary dotované slušnými prostriedkami. Nejde o financie na reprezentáciu, ale na 
mládež, náborové a iné naše preteky , krajské majstrovstvá a podobne. Je však podľa 
doterajšieho priebehu jasné, že každý kraj si zvolí svoje priority. Odporúčam preto, aby ste 
aktívnou činnosťou dostali do ich orgánov svojich  jachtárov. 
 Na záver ešte jednu informáciu. Každoročne sa udeľujú ceny Fair Play. Sú to uznania 
za činy Fair Play, ako záchrana života, rýchla pomoc a pod. Udeľujú sa i ocenenia za 
dlhoročnú dobrovoľnú prácu v telovýchove. Viem, že i v našom športe sú pracovníci, ktorí  
by si svojou prácou, či skutkom, podobné uznanie zaslúžili. Vyzývam preto všetkých, ktorí 
majú vo svojom klube takého človeka, aby zaslali vhodné návrhy do 15. marca na sekretariát 
SZJ 
 
 Pokiaľ nie ste  členmi ATJK, odporúčam Vám do tejto organizácie sa prihlásiť. Ich 
časopis „Športinform“ obsahuje neoceniteľné informácie o hospodárskych  predpisoch 
a mnohé zaujímavé informácie z telovýchovy 
  Ďakujem Vám za pozornosť. 
 
 
      Oto Malý 
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Príloha 4 Správa hospodárskej komisie na GZ SZJ ; 12.2.2005 
 

1. rámcový prehľad za roky 2001 – 2004 
a)  prevádzkový účet                                ⇒ 
b)  účet v TB                                                    počítač, plachty Ls; 420; 50 rokov .. 

 
 2.  správa o hospodárení v 2004           ⇒  
 
 3.  majetok SZJ ⇒   Piešťany; Martin 
 
 4.  výhľad na 2005 
         a)  požiadavka na MŠ   ⇒  
         b)  zásady pre prideľovanie dotácií ⇒ 1. , 2. ; jachting = 0? 
         c) čo môžeme očakávať? ⇒  - cca 0,5% jachting z dotácií pre športy 

- cca 30% z požiadavky 
-  t.j. cca na úrovni roku 2004 – 40 a 0% 
-  dohoda na 350 tis ; inf. o 100 tis 

 
5. pripomienky, informácie,  

Dotácie z MŠ sú štátne financie a ich použitie majú svoje predpisy pravidlá a i keď sa nám 
javia ako zbytočná „buzerácia“ musíme ich dodržiavať – viď kontroly z MF ......... 
Do roku 2003 nás účtovne zastrešovali SZTK/KŠZ .........; od roku 2004 sne priamo 
financovaní z MŠ a preto si musíme zabezpečiť prevádzkové účtovníctvo, odvody, daňové 
priznania samy a za toto niesť i zodpovednosť...... 
a) zvýšiť finančnú disciplínu: 

-  na VV : skončiť s benevolenciou pri zistených nedostatkov 
                novelizovať doterajšie smernice + dodatky s manuálom 
                vyladiť účtovníctvo na naše podmienky 
-  u členov a kluboch: dodržiavanie termínov predkladania vyúčtovania -  
                                  - ( MSR,  
                                  - ( vyúčtovanie ciest 
                                  - ( inventúra 
                                   
                                  kompletné podklady 
                                   - ( všetky požadované tlačivá a podklady 
                                   - ( vyplnené v predpísaných rubrikách 
 
                                  hlásiť všetky zmeny:  adresa, číslo účtu  

 
b) manažér ;  
      sponzorstvo; 2%  
 
Záverom by som chcel poďakovať členom HK .......      , ktorá mimo činnosti HK plnila i širší 
záber, ako  organizačne – legislatívnu činnosť,  čiastočne i manažérsku ......,   

 
 
     Jaromír Marynčák  
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Prehľad príjmov / nákladov  za obdobie 2001 - 2004 - pre GZ 

Časť financie

A.  Účet dotácií na činnosť z MŠ / KŠZ / SOV; v tis Sk
2001 % I 2002 I 2003 2004 poznámka

1. Príjmy spolu 1573.1 1.57 1573.2 1.03 1622.4 1.03 2173.0 1.34
1. č innosť 1298.1 1277.3 1361.1 1423.0
2. účelové dotácie 275.0 295.9 230.0 *   750,0 *na OH 540,0

2. Výdaje / čerpanie spolu 1566.3 1.12 1572.7 1.06 1706.7 1.08 2173.0 1.27
1. príspevok pretekárom 281.2 318.3 571.4 859.9
2. mezdzin. poplatky, .. 99.3 113.9 77.6 47.7
1.2 380.5 24.3 432.2 27.5 649 38.0 907.6 42.0
3. schôdze, školenia, .. 151.5 89.3 100.5 130.2
4. príspevok na MSR 239.1 263.1 255.6 273.6
5. príspevok klubom 336.5 231.0 312.1 141.6
6. réžijné náklady 243.4 349.6 290.9 331.1
7. mzdové náklady 215.3 207.5 98.8 388.9
3.7 1185.8 76 1140.5 72.5 1057.9 62.0 1265.4 58.0

3. Zostatok -25.1 31.3 *    -84,3 0 *zaplatené  z TB ..79

B. Účet v TB  ..79
Účet slúži na financovanie položiek, ktoré nie je možné financovať zo štátnych dotácií, na zálohovanie
č inností v prípade že nie sú k dispozícií financie z dotácií, na príjem č lenských príspevkov, na príspevky
zo SOV, ....)

stav účtu k 31.12.2000              401,3 tis Sk
2001 301.0
2002 393.1
2003 347.9
2004 335.6
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Príloha 5 Správa Ústrednej rozhodcovskej komisie 
 

Ústredná komisia rozhodcov pracovala v nasledovnom zložení: 
Kollár Ladislav, Porubský Vladimír, Jančina Michal, Antolová Kvetoslava, Haltenberger 
Sebastian. 
Odvolacia komisia pri ÚKR: 
Členov komisie deleguje ÚKR podľa potreby a špecifikácie. 
Komisia rozhodcov KVO Bratislava: 
Tomaschová Elena, Porubský Vladimír, Jančina Michal. 
Komisia rozhodcov KVO Sĺňava: 
Prišticová Júlia, Vítko Juraj, Orviská Antónia. 
Komisia rozhodcov KVO Orava: 
Kollár Ladislav, Mydlík Martin, Marynčák Jaromír. 
Komisia rozhodcov KVO Liptovská Mara: 
Antolová Kvetoslava, Kopp Miroslav, Barcík Marian. 
Komisia rozhodcov KVO Šírava: 
Mokáň Miroslav, Haltenberger Sebastian, Matzenauer Tomáš. 
 
Počty evidovaných rozhodcov ÚKR-SZJ:   
  

 
Bratislava Sĺňava Orava Lipt. Mara Zem. Šírava Celk. počet 

Ústredný rozhodca 5  2 2 2 11 

Rozhodca I.triedy 7  1  1 9 

Rozhodca II.triedy 9 1 2 2 2 16 

Rozhodca III.triedy 20 2 12 5 16 55 

CELKOM 41 3 17 9 21 91 

  
Z ústredných rozhodcov vykonával činnosť medzinárodného rozhodcu ISAF Porubský Vladimír 
od roku 1987,bol členom Slovenského olympijského výboru SR, členom Slovenskej olympijskej 
Akadémie. Dňom 26.4.2004 sa vzdal všetkých funkcii. 
V rámci výmenného programu EUROSAF 2004 sa v dňoch 27.6.-2.7.2004 zúčastnil ako rozhodca 
a člen Medzinárodnej jury Stahl Jaroslav Majstrovstiev Európy triedy Zoom8 na Neusiedlersee 
v Rakúsku. 
 
Činnosť: 
-Seminár ústredných rozhodcovSZJ,rozhodcov1.triedy a predsedov KR-KV 
  Dom športu SZTK Bratislava, v dňoch 28.-29.2.2004. 
  Vedúci: Kollár Ladislav. Lektori: Kollár L., Porubský V., Jančina M. 
-Vydanie Všeobecných plachetných smerníc-PPJ2001-2004 pre rok 2004. 
-Delegovanie rozhodcov na preteky SZJ s koeficientom 5-7 pre rok 2004. 
-Bol vypracovaný nový program spracovania výsledkov jachtárskych pretekov, ktorého autorom je 
Jančina M. a zjednodušené odosielanie výsledkov pretekov prostredníctvom internetu 
  Súťažnej komisii SZJ navrhnutej Babjakom M. 
-Rozhodcovia SZJ kvalifikovane rozhodovali v jednotlivých funkciách na 92 pretekoch na  
  Slovensku. 
-V zahraničí úspešne vykonávajú rozhodcovskú činnosť Stahl J., Stahl P., Marynčák J. 
-Nedoceniteľná je prekladateľská, metodická, archivárska a publikačná činnosť Porubského V., 
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  Jančinu M., Vanického D., Stahla J., Horákovej A. a ďalších. 
-Vydali sme „Názorné pravidlá jachtingu“ a propagačný plagát „Preteky s vetrom“.  
-Preložili sme Pretekové pravidlá jachtingu 2005-2008 a spolupracovali na ich vydaní. 
 
Poradie rozhodcov podľa získaných bodov za počet a dôležitosť funkcií v rozjazdách na pretekoch 
v roku 2004:               
Por

.  
ID Klu

b  
Čísl

o  
Ev.čís.  Meno rozhodcu  Bodo

v  
Preteko

v  
B/
P  

H
R  

R PJ J 

1 6 207 119 Ú/02/06 MUDr. Kvetoslava 
Antolová  

666 10 67 7 1 2 0

2 4 101 36 Ú/01/04 Ing. Michal Jančina  618 14 44 10 3 0 1
3 9 206 67 Ú/02/09 Miroslav Kopp  574 7 82 6 1 0 0
4 15 203 44 1.2.2009 Jaromír Marynčák  517 11 47 6 4 0 1
5 71 207 156 3.2.1933 Igor Sloboda  319 8 40 0 8 0 0
6 13 101 9 1.1.2005 Ing. Pavol Popálený  310 7 44 4 3 0 0
7 74 207 18 3.2.1938 Pavol Gaál  295 6 49 0 3 1 2
8 70 206 92 3.2.1932 Jana Koppová  277 6 46 0 5 0 1
9 8 104 330 Ú/01/08 Ing. Elena Tomaschová 233 7 33 1 6 0 0
10 16 101 133 1.1.2010 RNDr.Dana Jančinová  228 7 33 2 5 0 0
11 10 202 34 Ú/02/10 Ing. Martin Mydlík  197 3 66 2 0 0 1
12 17 104 215 1.1.2011 Ing. Peter Stahl  193 6 32 1 5 0 0
13 24 301 2 2.3.2008 Miroslav Mokáň  188 8 24 6 2 0 0
14 7 310 68 Ú/03/07 Ing. Dušan Vanický  181 6 30 1 3 0 2
15 35 110 39 2.1.2026 Ing. Júlia Prišticová  180 5 36 0 5 0 0
16 72 207 172 3.2.1934 Peter Oršula  129 3 43 0 3 0 0
17 21 101 18 2.1.2002 Antónia Malá  123 3 41 0 3 0 0
18 19 104 209 1.1.2013 Dr. Jaroslav Stahl  118 4 30 2 2 0 0
19 57 110 38 3.1.1952 Antónia Orviská  115 3 38 0 3 0 0
20 20 103 128 1.1.2014 Ing.Milan Boroš  112 3 37 1 1 0 1
21 32 205 48 2.2.2022 Soňa Kaňuková  100 2 50 1 1 0 0
22 67 205 135 3.2.2012 Miriam Očenášová  93 2 47 0 2 0 0
23 66 205 62 3.2.2011 Norbert Kráľ  93 2 47 0 2 0 0
24 30 101 78 2.1.2019 Ing. Michaela Vaďurová 83 3 28 1 2 0 0
25 85 301 21 3.3.2012 Ing. Marcela Mokáňová  77 6 13 0 6 0 0
26 92 103 10 3.1.1953 Renáta Režuchová  75 2 38 0 2 0 0
27 2 101 17 Ú/01/02 Alžbeta Horáková  70 3 23 0 3 0 0
28 11 312 1 Ú/03/11 Ing. Sebastian 

Haltenberger  
64 3 21 3 0 0 0

29 36 101 206 3.1.2004 Ing. Viera Teplá  63 1 63 0 1 0 0
30 55 101 231 3.1.2028 Mária Vaďurová  63 1 63 0 1 0 0
31 23 101 134 2.1.2004 Ing. Viera Karvašová  63 1 63 0 1 0 0
32 25 207 79 2.2.2009 Marian Barcík  60 2 30 0 2 0 0
33 5 101 32 Ú/01/05 Ing. Peter Šabo  60 1 60 1 0 0 0
34 41 101 30 3.1.2011 Zuzana Kančevová  49 3 16 0 3 0 0
35 48 103 309 3.1.2020 Dana Borošová  45 1 45 0 1 0 0
36 56 110 13 3.1.1951 Juraj Vítko  45 1 45 0 1 0 0
37 49 103 300 3.1.2021 Ľubica Križanová  45 1 45 0 1 0 0
38 12 . . 1.3.2002 Ing. Tomáš Matzenauer 36 2 18 0 2 0 0
39 28 101 160 2.1.2015 Ing. Eva Stratilová CSc. 35 1 35 0 1 0 0
40 76 312 73 3.3.2003 Ing. Gabriel Szabari  26 2 13 0 2 0 0



Príloha 5 Správa Ústrednej rozhodcovskej komisie Str. 3

41 86 316 8 3.3.2013 MUDr. Ingrid Vanická  25 1 25 0 1 0 0
42 22 103 246 2.1.2003 Viera Beňová  21 1 21 0 1 0 0
43 31 215 44 2.2.2020 Ing. Miloš Chalupník  20 1 20 0 1 0 0
44 63 202 66 3.2.2007 Rastislav Rolík  18 1 18 0 1 0 0
45 14 101 268 1.1.2006 Ing. Juraj Paldan  18 2 9 0 2 0 0
46 45 103 263 3.1.2016 Mária Vaňová  9 1 9 0 1 0 0

Hlavné úlohy ÚKR pre rok 2005: 
-Zabezpečiť seminár ústredných rozhodcov, rozhodcov 1.triedy a predsedov KR v KVO, v dňoch 
19.-20.2.2005, 
  Dom športu SZTK Bratislava. 
-Vydať Všeobecné plachetné smernice 2005 PPJ 2005-2008 po revízii VPS 2004. 
-ÚKR vydá delegačnú listinu rozhodcov a protestných komisií na preteky s koeficientom 5-7. 
-Realizovať školenie, doškolenie rozhodcov II. a III. Triedy v KVO. 
-Postupne zvyšovať úroveň rádiového spojenia na pretekoch nákupom výkonných prenosných 
staníc. 
 
      Spracoval predseda ÚRK 
       Ladislav Kollár
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Príloha 6 Správa Kontrolnej komisie SZJ 
Predmet správy: revízia finančného hospodárenie a hospodárenia s hmotným majetkom SZJ za rok 2004 Revíziu 
vykonali: Milan Ugroň, Hlavsa Ján a čiastočne Mathes Ján 18,1,2005-01-24 Prítomní za W SZJ: Marynčák Jaromír, 
Malý Oto, Pospíšilová Hela 

Revízia nedostala žiaden podnet k prešetreniu, ide teda o plánovanú revíziu po skončení roka. 

1.    Financovanie činnosti SZJ 
Financovanie je zabezpečované prostredníctvom prevádzkových účtov a pokladničnou službou na sekretariáte. 

1. Prevádzkový účet vo VUB 
V tomto roku MŠ SR zmenilo financovanie športov priamou dotáciu na zväzy. Toto si vyžiadalo i zmeny vo 
vedení účtu: v prvom polroku účtovanie zabezpečovala zmluvne KŠZ, ale pre nedostatočnú kvalitu bola dohoda 
vypovedaná a po prechodnej dobe bola uzatvorená zmluva s odborne fundovaným účtovníkom, ktorý 
prepracoval účtovne celý rok v jednoduchom účtovníctve. Tieto podklady sú odborne spracované, bude ich však 
potrebné upraviť na špecifické podmienky SZJ. Pridelená dotácia z MŠ bola vyčerpaná - na účte nie je žiaden 
zostatok. Dotácie zo SOV boli taktiež vyčerpané. Doklady čerpania je potrebné predložiť na MŠ a SOV do 
25.1.05 

2. Účet v TB je využívaný na operatívnu a plynulú možnosť financovania zväzu. Výpisy z účtov sú 
prehľadne vedené a taktiež došlo k náprave nedostatku zistenej na ostatnej revízii. Zostatok na 
účte k 31.12.04 je 335.653 

3. Účet vedený vo VUB ... 59 nie je oficiálnym účtom. Zostatok z minulých rokoch je čerpaný na 
účely, ktoré sú vhodnejšie prefinancovanie týmto spôsobom. Výpisy z účtu sú uložené - 
evidované. Zostatok na účte je k 23.12.04 139.188 Sk 

4. Pokladničnú službu vykonáva gen. sekretárka SZJ i keď to nie obvyklé. Vedenie pokladničného 
denníka je vyhovujúce. Stav v pokladni je 29.256 Sk čo presahuje limit na tento druh pokladne. 

Závery KK: 
a) odporúča sa W posúdiť vhodnosť a racionálnosť udržovať účet VUB ....59 
b) spracovať - inovovať doterajšie finančné smernice vzhľadom na súčasné zmeny a predpisy vo 

financovaní športu. Konkrétne uviesť obeh, schvaľovanie dokladov a zodpovednosť za ich 
správnosť. 

c) odporúča sa spracovať pre potreby klubov stručný manuál s financovaním športových akcií. 

2. Hmotný majetok SZJ 
Podľa predloženej inventúry 2004 KK konštatuje, že evidenčné majetku SZJ sa venuje dostatočná 
starostlivosť, je však potrebné po terajšom precenení a prevedení väčšej časti majetku klubom, zaviesť 
inovovanú evidenciu v zmysle zák.č. 431/02 Z.z. 

Záver KK 
d) Inovovať sm. č. F3/97 v zmysle bodu 2, 

3. Na základe tejto revízie KK: 

- žiada W SZJ prerokovať závery KK podľa predchádzajúceho obsahu 
- konštatuje, že W pravidelne je informovaný a prejednáva na každom zasadnutí aktuálnu 

problematiku financovania zväzu 
- podľa zápisníc zisťuje, že sa vyskytuje neplnenie bodov uznesenia a nie sú určované 

náhradné termíny 
 
v Bratislave, 18.1.2005 Ugroň Milan 

Hlavsa Ján 
Mathes Já.n 
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