
Zápis z Rady Slovenského zväzu jachtingu  
 konanej dňa 7.4.2010 v Bratislave 

 
         1.  Otvorenie – M.Babjak 
        Otvorenie Rady. Pracovné predsedníctvo Rady SZJ – M. Babjak, A. Brestovský     
        M. Mokáň. 
         Zasadnutie viedol M. Mokáň. 

 
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie  

         Manátová komisia : predsed. Helena Pospišilová 
         Návrhová komisia : predsed. Miroslav Bilka 
         Pre malý počet zúčastnených sa určili predsedovia komisií, aby zabezpečili  
         správy z týchto komisií. 

3. Kontrola plnenia uznesení  z Rady SZJ 1.12.2007 a GZ 7.2.2009  
      – M. Babjak 

Prebehla kontrola uznesenie z GZ 2009 
 

4. Správa o činnosti za rok 2009 – predniesol M. Babjak 
Správa bola prednesená a bola zobraná na vedomie Radou SZJ je prílohou tohto 
zápisu. 
- Info o úspechoch P.Pollaka – medailové umiestnenia 
- Info o úspechoch posádky FYC Slovakia na MS  
- Info o ostatných lodných triedach a ich úspechoch 
- Hodnotenie činnosti VV SZJ a jej jednotlivých komisií 
- Predložené znenie dvoch uznesení ohľadom zmeny v SUP2010 v bode 6.1.3 

a body týkajúce sa ALT  
5. Správa o hospodárení za rok 2009 a návrh rozpočtu na rok 2010  
      predniesol  M. Mokáň 

            Prednesená správa o hospodárení  je prílohou tejto zápisnice. 
            Boli vypichnuté len niektoré body : 
               – príjmy (vytvorené dva účty – Tatra banka –  Všetky poplatky a VUB – príjmy   
                  od štátu)  
              -  Bol prezentovaný návrh rozpočetu na rok  2010. Informácie o stave dotácii  
                 z MŠ SR 

6. Správa o činnosti ALT a KVO – predsedovia ALT a KVO 
- Správa SAW prezentovaná D.Vanickým 
- Správa KVO Senec a ALT Q prezentovaná M.Bilkom – informovanie o stave 
členskej základne v tr. Q, spôsob prípravy pretekárov, dopady prípravy na 
výsledky 

- Správa Laser prezentovaná B.Bachratá 
- Správa 470 prezentoval J.Kaňuk – požiadavka na podporu SZJ voči 

jachtárom, ktorý odišli z CTM a mládežníckych kategórií a majú záujem 
o ďalšie napredovanie pretekárov 

-  
7. Správa Kontrolnej komisie SZJ – J. Marynčák 

Predložená správa KK SZJ. Oboznámený členovia Rady SZJ 



   Je prílohou zápisu. 
8. Diskusia  
9. Správa mandátovej komisie 
     je prílohou zápisu. 
10. Správa návrhovej komisie 

Je prílohou tohto zápisu. 
11. M. Babjak ukončil zasadnutie. 

 
 
V Bratislave, dňa 7.4.2010 
Zapísal : A. Brestovský 

 
Prílohy: 
 
Správa mandátovej komisie 
 
Uznesenia z Rady Slovenského zväzu jachtingu z dňa 7.4.2010 
 
Správa o činnosti SZJ od 7.2.2009 do 7.4.2010 na Radu SZJ konanú dňa 7.4.2010 
v Bratislave 
 
Správa o hospodárení SZJ v roku 2009 
 
Rozpočet SZJ schválený Radou SZJ dňa 7.4.2010 
 
Správa o činnosti KVO Domaša 
 
Správa o činnosti KVO Liptovská Mara 
 
Správa ALT EUROPA za rok 2009 
 
SPRÁVA  ALT LASER ROK 2009 
 
Správa o činnosti za rok 2009 a plány na rok 2010 za ALT windsurfing – SAW 
(Slovenská asociácia windsurfingu) 
 
Správa ALT Optimist rok 2009-2010 
 
HODNOTENIE ALT 470 V ROKU  2009 
 
Správa NALT Vaurien 2009 
 
Správa o činnosti ALT KJP 
 
Správa KK SZJ pre Radu 7.4.2010 (za obdobie marec 2009 do marec 2010) 



Správa mandátovej komisie 
 
 
 

 
Pozvaných :        Prítomných___________ 
 
 
31 deleg. s hlasom rozhodujúcim      17   deleg. s hlasom rozhodujúcim 
 
17 predsedov ALT          8  predsedovia s hlasom rozhodujúcim 
 6  predsedov KVO          2  predsedovia s hlasom rozhodujúcim  
 8  členov VV            7  členov VV  s hlasom rozhodujúcim                
  
 členovia KK                            2 členovia KK 
  člen SZJ                 1 gen.sekretár 
 
Celkovo bolo na Rade SZJ  prítomných 17  delegátov s hlasom rozhodujúcich z  
pozvaných 31 čo je 54%     
V Bratislave, 7.4.2010      
Predseda mandátovej komisie : Helena Pospišilová 
 



Uznesenia z Rady Slovenského zväzu jachtingu z dňa 7.4.2010 
 
Rada Slovenského zväzu jachtingu prijala na svojom zasadnutí 7.4.2010 v Bratislave  za 
účasti 17 delegátov s hlasom rozhodujúcim  - zástupcov ALT, KVO, členov VV SZJ tieto 
uznesenia:   

 
Rada berie na vedomie: 

1. Správu o činnosti VV SZJ – M. Babjaka 
2. Správu o kontrole splnenia uznesení z Rady zo dňa 1.12.2007 a GZ zo dňa 

6.2.2009  
3. Správu o hospodárení – M. Mokáň 
4. Správu kontrolnej komisie – J. Marynčák 
5. Správu mandátovej komisie – H. Pospišilová 
6.  

Rada  schvaľuje: 
1. Návrh na rokovací poriadok 
2. Mandátovú komisia – H.Pospišilová 
3. Návrhovú komisia – M. Bilka 
4.   Zmenu SUP v bode 6.1.3 nasledovne: 
Pre všetky preteky námorného jachtingu organizované na mori pod záštitou SZJ musí 
byť pred zaradením pretekov do TK zaslaný Súťažnej komisii návrh rozpisu pretekov 
a uhradený registračný poplatok za organizovanie pretekov pod záštitou SZJ vo výške  
100 € x príslušný koeficient pretekov. 

 
 
Rada ukladá VV SZJ: 
 
- Asosiaciam lodnýchtried, ktoré nemajú oporu v medzinárodných triedových pravidlách 
a nepredložia SZJ triedové pravidlá do 15.4. 2010 budú tieto zo zoznamu ALT 
vyškrtnuté. 
Zodp. : ALT        T: 15.4.2010 
 
 
 
 
Návrhová komisia : 
Miroslav Bilka                  



Správa o činnosti SZJ od 7.2.2009 do 7.4.2010 na Radu SZJ konanú dňa 
7.4.2010 v Bratislave 

 
 Predložená správa hodnotí činnosť SZJ, výkonného výboru SZJ a jeho 
jednotlivých komisií za obdobie od Generálneho zhromaždenia SZJ.  
 Najvýznamnejším športovým úspechom v roku 2009 bolo medailové umiestnenie 
Patrika Polláka na Majstrovstvách sveta Raceboard v Nemecku, odkiaľ prinesol domov 
brondzovú medailu v kategórii seniorov. Na Majstrovstvách sveta Raceboard masters vo 
Veľkej Británii mu ku medaile chýbal iba kúsok a skončil na 4. mieste. Z Majstrovstiev 
Európy Raceboard v Lotyšsku priniesol Patrik Pollák zlatú a z Majstrovstiev Európy 
Raceboard Masters striebornú medailu. 

 Pekným úspechom sa do tohoročného hodnotenia zapísala posádka Petra 
Mosného F.Y.C Slovakia na námornej plachetnici Quebramar skončili na Majstrovstvách 
sveta ORC na 10. mieste a na Majstrovstvách strednej Európy ORC na 2. mieste.  

 Systematická príprava posádok lodnej triedy OPTIMIST a ich rastúca výkonnosť 
priniesla čiastočné úspechy. Aj keď sa našej mladej reprezentácii nepodarilo presadiť na 
Majstrovstvách Európy, pekné výsledky v medzinárodnom meradle dosiahli Maroš 
Baran, Branimír Kraker, Adam Ferianec, Miriam Babjaková, Nina Bilková a Marcela 
Naništová. V lodnej triede Laser Radial sa stále lepšími výsledkami prezentovala Soňa 
Borošová a je našou veľkou nádejou v nasledujúcich rokoch. 

Prvý rok funkčného obdobia VV SZJ by som označil ako rok hľadania cesty 
a spôsobov práce VV SZJ, ktorý bol pre VV SZJ o to ťažší, že až do polovice roka nebola 
jasná veľkosť príjmovej časti rozpočtu z MŠ SR. Aj napriek zložitej situácii sa VV SZJ 
podarilo nastaviť smerovanie SZJ pre nasledujúce obdobie. 

Medzinárodná a rozhodcovská komisia pracovala pod vedením Dušana 
Vanického. Pod jeho taktovkou pracuje komisia už dlhoročne príkladne a premyslene. Za 
hodnotené obdobie zorganizovala komisia dve školenia rozhodcov, ktorých sa zúčastnilo 
14 a 19 účastníkov. Podarilo sa nám tak rozšíriť rady rozhodcov o 9 nových rozhodcov 
a 3 rozhodcovia si zvýšili svoju kvalifikáciu. Súčasne všetci ostatný zúčastnený 
rozhodcovia potvrdili svoju kvalifikáciu pre nasledujúce obdobie. Okrem školenia 
rozhodcov sa komisia výrazne podieľala aj na príprave a vzdelávaní pretekárov počas 
sústredení mládeže, hlavne z radov mládeže. Z lektorských aktivít je potrebné 
vyzdvihnúť hlavne Dušana Vanického, Michala Jančinu a Milana Boroša. Významnú 
úlohu zohrávala komisia aj pri preklade a príprave vydania nových Pretekových pravidiel 
jachtingu 2009-2012, kde najväčší kus práce odviedol Michal Jančina. Začiatkom roku 
2010 bol vďaka Michalovi Jančinovi na stránkach SZJ zverejnený aj preklad Zbierky 
prípadov. 
 Okrem rozhodcovskej práce pribudla komisii naviac aj práca na medzinárodnom 
poli. SZJ je priamo členom dvoch medzinárodných organizácií: 
a) ISAF – medzinárodnej jachtárskej asociácie 
b) EUROSAF - Regionálneho združenia národných jachtárskych zväzov, 

Prostredníctvom ISAF je SZJ členom Olympijského hnutia. Zástupcovia 
Národných zväzov a členovia riadiacich orgánov ISAF (komisií) sa schádzajú 1x do roka 
v novembri na Výročnom Zhromaždení, ktoré je najvyšším rozhodovacím orgánom 
ISAF. V riadiacich orgánoch ISAF má SZJ jedného zástupcu. D. Vanický je na obdobie 



2009-2012 zvolený za člena Windsurfingovej komisie. Členovia komisie v priebehu roka 
komunikujú elektronicky a pripravujú rozhodnutia a odporúčania pre Radu ISAF, ktorá 
rozhoduje o najdôležitejších otázkach. VV SZJ sa rozhodol v roku 2009 nefinancovať 
účasť na Výročnom Zhromaždení pre člena komisie, z dôvodu krízového stavu financií. 
Najdôležitejšie fakty z Výročného zhromaždenia boli publikované na webe SZJ formou 
správy. (www.sailing.sk/clanky/cl41.pdf) 

Eurosaf koordinuje preteky, pretekových funkcionárov a propagačné aktivity v 
Európe. Výročné Zhromaždenie zástupcov národných zväzov sa koná v apríli. V 
riadiacich orgánoch EUROSAFU nemá SZJ zastúpenie. Plánované hlavné témy 
nadchádzajúceho VZ ( v Paríži) sú: 

• koordinácia médií pri veľkých pretekoch, 
• triedová politika s ohľadom na vývoj v mládežníckych triedach a rozvoj 

Matchracingu 
• zmeny vo vzdelávaní funkcionárov a špecialistov. (V rámci Bruselskej politiky sa 

v tomto roku významne mení postavenie športu, ktorý prestáva byť častou 
Vzdelávacieho a Kultúrneho Oddelenia EK a bude riadený samostatným 
Športovým Oddelením. Je možné, že tieto zmeny sa onedlho premietnu aj na 
členské štáty EU.) 

• ďalšou významnou aktivitou EUROSAFU je koordinácia výmeny pretekových 
funkcionárov. K tejto téme sa koná špeciálna schôdza každoročne v decembri 
(Eurosaf Race Officials Interchange Meeting).  

Kvôli nedostatku financií sa SZJ nezúčastnilo ani na jednej schôdzi Eurosafu. Napriek 
tomu sa podarilo zabezpečiť v rámci výmenného programu 3 zahraničných rozhodcov na 
Majstrovstvá sveta Vaurien 2010. Cestovné 3 rozhodcov bude hradené vysielajúcou 
stranou. (ITA, IRL, CRO). Predseda Jury GBR pricestuje na náklady organizátora a 
posledným členom bude domáci IJ – Vanický. V neposlednom rade sa komisia výrazne 
podieľala na spracovaní akreditačného spisu pre školenie trénerov jachtingu. 
 Trénerská rada pracovala pod vedením Petra Mosného v zložení Barbora Bachratá 
– mládež a Miroslav Bilka – ALT okruhový jachting. Vďaka sústredenej spolupráci 
trénerskej rady sa v hodnotenom období podarilo vytvoriť dobrý základ pre smerovanie 
trénerskej práce v nasledujúcom období, za čo by som menovaným rád poďakoval. 
Podarilo sa vytvoriť nový systém hodnotenia a menovania ŠR a OH reprezentácie ktorý 
je obsiahnutý v smernici TR5, ktorá vstúpila do platnosti od začiatku roku 2010. 
V spolupráci s komisiou mládeže a zástupcom ALT okruhového jachtingu sa podarilo 
naštartovať systém tréningov a sústredení v jachtingu pod vedením štátneho trénera. 
Bohužiaľ, kôli škrtom v rozpočte MŠ SR sme v roku 2009 nezískali zdroje na mzdu 
štátneho trénera a boli sme nútení naše pôvodné plány redukovať. Veríme, že v roku 
2010 bude situácia priaznivejšia a budeme môcť naše aktivity naplno rozvinúť. V roku 
2009  sme absolvovali tréningy, sústredenia a preteky so štátnym trénerom: 
1.Palič,SRB – Majstrovsvá juhovýchodnej Európy  
2.Piran, Sústredenie a regata pred ME Optimist 
2.Preteky OH nádejí - Interpohár, Žermanice 
3.Sústredenie ŠR pre pretekmi OH nádejí, Žermanice 
4.Sústrdenie pred M SR na Liptovskej Mare 420, Vaurien, Laser 
6.Neusiedler – Majstrovsvá Rakúska 420, Laser, Optimist 
7.Sústredenie Senec – LAR 



8.Zimné sústredenie ŠR – Demänovská dolina 
V roku 2010 bolo zatiaľ realizované sústredenie so štátnym trénerom pre triedy 420 
a Laser Radial v Slovinsku, Izola. Bohužiaľ, vzhľadom na nezáujem pretekárov 
sústredenie pre Laser Radial neprebehlo. Štátny tréner sa následne zúčastnil pretekov 
Veľkonočná regata s triedou Optimist v Slovinsku, Portorož. 
 Komisia pripravila koncepciu budovania Mládežníckych tréningových centier 
(MTC) a Regionálnych tréningových centier (RTC)s cieľom dosiahnutia pravidelného 
trénovania na jednotlivých vodných plochách pod vedením kvalifikovaných trénerov 
a zväčšenia počtu pretekárov hlavne v mládežníckych triedach. Prvé MTC bolo 
plánované otvoriť v Senci. Vzhľadom na skutočnosť, že v Senci vznikla organizácia 
s podobným cieľom –La Vela, vstúpili sme do rokovania s ňou o možnosti jej rozšírenia 
na MTC. Doposiaľ o registráciu požiadalo iba jedno RTC na Liptovskej Mare, ktoré 
zahájilo činnosť na začiatku marca 2010. Trénerská rada predložila návrh projektu More, 
ktorého cieľom je získať finančné prostriedky pre podporu MTC. VV SZJ po schválení 
projektu More rozhodol o jeho realizácii v roku 2010. V neposlednom rade sa komisia 
výrazne podieľala na spracovaní akreditačného spisu pre školenie trénerov jachtingu. 
 Komisia mládeže pracovala pod vedením Barbory Kachničovej. Veľkú časť práce 
odviedla komisia mládeže v spolupráci s trénerskou radou. Okrem toho však 
zabezpečovala činnosť Centra talentovanej mládeže (CTM). Komisia riešila plány 
pretekárov nominovaných na zaradenie do CTM a na základe hodnotenia plánov 
predložila návrh na zaradenie pretekárov do CTM. Pretekári zaradení do CTM mali 
možnosť využívať finančnú podporou CTM počas sústredení a zahraničných 
reprezentačných výjazdov. Komisia pracovala na spopularizovaní jachtingu hlavne 
prostredníctvom klubov a webu. Pre rok 2010 pripravila prezentáciu CTM na webových 
stránkach SZJ a vytvorila nový systém komunikácie s pretekármi pri zostavovaní plánov 
a procese zaraďovania do CTM. Nový systém zabezpečí periodickú kontrolu plnenia 
plánov pretekármi zaradenými do CTM v priebehu roka v v prípade neplnenia plánov 
budú takýto pretekári v CTM v priebehu roka vylúčení. V správe nebudem vymenúvať 
výpočet aktivít, ktoré boli realizované v rámci CTM, nakoľko sú pre záujemcov dostupné 
v prílohách zápisníc VV SZJ. V minulom roku sa kvôli zníženiu objemu rozpočtu z 2% 
daní znížil počet realizovaných podporovaných náborových výcvikových táborov v 
regiónoch, v porovnaní s minulým rokom. V spolupráci s trénerskou radou pracuje 
komisia na príprave koncepcie na prácu s mladými pretekármi ako aj na koncepcii práce s 
pretekármi, ktorí dovŕšili 18 rokov. V spolupráci s ďalšími kolegami z VV pripravila 
návrh a podklad na naplnenie odbornej knižnice pod SZJ, ktorá bude sprístupnená 
začiatkom roka 2010 všetkým aktívnym jachtárom (predovšetkým pretekárom 
a trénerom) a bude k dispozícii v rámci celého Slovenska. V správe nebudem vymenúvať 
výpočet aktivít, ktoré boli realizované v rámci CTM, nakoľko sú pre záujemcov dostupné 
v prílohách zápisníc VV SZJ. 
 Súťažná komisia pracovala pod vedením Adama Brestovského. Vzhľadom na 
skutočnosť, že Adam nastúpil do funkcie v rozbehnutej sezóne 2009 preberal agendu 
súťažnej komisie postupne v priebehu roka. Aj napriek tejto skutočnosti sa podarilo 
zabezpečiť fungovanie komisie bez problémov. Komisia ako každoročne zabezpečovala 
tvorbu termínového kalendára, spracovanie publikácie ročenky Jachting 2008 a Jachting 
2009. Komisia zabezpečovala pracovanie výsledkov z domácich aj zahraničných 
pretekov a zostavovala priebežný rebríček výkonnosti v jednotlivých kategóriách a 



zabezpečovala zverejňovanie rozpisov pretekov dodaných usporiadateľmi. 
V neposlednom rade zabezpečovala registráciu klubov a pretekárov, pripravila návrhy na 
zmenu SUP pre rok 2010 a zabezpečila vyhodnotenie výsledkov Slovenského pohára. Aj 
keď mnohí už chápu spracovanie výsledkov a priebežných rebríčkov ako samozrejmosť, 
rád by som poďakoval Adamovi Brestovskému za jeho prácu a množstvo času, ktoré 
investoval do práce súťažnej komisie. 
 Hospodárska komisia pracovala pod vedením Miroslava Mokáňa. O výsledkoch 
hospodárenia SZJ za uplynulé obdobie vás bude informovať sám v samostatnej správe 
a zároveň vám predloží na schválenie rozpočet na rok 2010. 
 Zástupcom ALT okruhového jachtingu vo VV SZJ bol Miroslav Bilka. Patrí mu 
naše poďakovanie za jeho prácu odvedenú v rámci trénerskej rady ale v neposlednom 
rade za prácu pri komunikácii s ALT a pri koordinácii ich aktivít počínajúc plánovaním 
sústredení až po ich realizáciu a vyhodnotenie.  
 Zástupcom ALT námorného a kajutového jachtingu vo VV SZJ bol Miloš 
Kotlárik. VV SZJ riešil problémy námorného jachtingu na každom svojom zasadnutí 
a v priebehu uplynulého obdobia hľadal cesty k vyriešeniu problémov v námornom 
jachtingu. V máji 2009 dospel k čiastočnej dohode pre rok 2009 a koncom roka sa 
podarilo vájsť dohodu pre smerovanie námorného jachtingu do budúcnosti. Podarilo sa 
pre rok 2010 dospieť k dohode, že pretekanie námorného jachtingu bude rozdelené do 
dvoch tried ORC International – pretekárske špeciály a ORC Club – športovo-turistické 
lode, kde budú jednotlivé flotily One Design pretekať v kategóriách. Pretekať sa bude 
podľa triedových pravidiel ORC Club podľa národného obmedzenia. M SR budú pre 
ORC Club rozdelené na dve časti – lode do 40 stôp a lode nad 40 stôp. Slovenský pohár 
nebude vyhodnocovaný v kategóriách ale iba pre triedu ORC Club. Podarilo sa nájsť 
spôsob zabezpečenia otvorenosti pretekov aj pre iné lode ako lode dodávané 
usporiadateľom. Bohužiaľ sa v prechodnom období začiatku roka 2010 nepodarilo tieto 
pravidlá doviesť do reality. Vzhľadom na skutočnosť, že termíny pretekov námorných 
lodí boli súťažnej komisii spravidla predkladané na poslednú chvíľu (často až po tom ako 
bola flotila pre preteky predaná) dochádzalo často ku kolíziám termínov pretekov a VV 
SZJ bol postavený do úlohy arbitra často vo chvíli, kedy už nebolo možné prijať nejaké 
správne rozhodnutie. Z toho dôvodu prijal VV SZJ zmenu SUP podľa ktorej budú 
preteky námorných lodí zaradené do termínového kalendára SZJ až po predložení 
predbežného rozpisu pretekov (pre kontrolu otvorenosti pretekov) a zaplatení licencie za 
preteky vo výške 100 EUR x koeficient pretekov. Takýto mechanizmus dokáže 
garantovať, že nebude dochádzať ku kolíziám v termínovom kalendári a zabezpečí 
transparentnosť prideľovania termínov pre všetky konkurenčné subjekty. Získané 
finančné prostriedky budú použité výlučne na podporu mládežníckeho jachtingu. 
Vzhľadom na návrh kontrolnej komisie žiadame radu o schválenie upraveného znenia 
SUP. Zdôvodnenie : kontrolná komisia upozorňuje na skutočnosť, že licenčné poplatky 
podliehajú zdaneniu.  
Návrh uznesenia : 
Rada SZJ schvaľuje zmenu SUP v bode 6.1.3 nasledovne: 

6.1.3 Pre všetky preteky námorného jachtingu organizované na mori pod 
záštitou SZJ musí byť pred zaradením pretekov do TK zaslaný Súťažnej 
komisii predbežný návrh Rozpisu pretekov a uhradený registračný 
poplatok za organizovanie pretekov pod záštitou SZJ vo výške 100€ x 



príslušný koeficient pretekov. 
 
Výsledkom konkurenčného boja na prelome rokov 2008 a 2009 bol vznik ALT 
zastrešujúcich ALT pre jednotlivé flotily One Design. Nakoľko po zastrešení námorného 
jachtingu triedami ORCi a ORC Club nevidíme ďalej opodstatnenosť týchto ALT 
navrhujeme rade prijať nasledujúce uznesenie: 
 
Pokiaľ ALT ktoré nemajú oporu v medzinárodných triedových pravidlách 
nepredložia SZJ triedové pravidlá do konca apríla 2010 budú tieto zo zoznamu ALT 
vyškrtnuté. 

 



Správa o hospodárení SZJ v roku 2009. 
 

 
 
V priebehu roka 2009 hospodáril VV SZJ na základe schváleného rozpočtu, ktorého  
návrh bol predložený po  audite položiek súvahy a výsledovky za roky 2005 -2008. 
 
Prvý návrh rozpočtu schválil VV SZJ na svojom marcovom zasadnutí 18.3.2009 
uznesením 10/2009 a jeho zmenu sme schválili na júnovom rokovaní uznesením 27/2009 
potom, čo zverejnilo Ministerstvo školstva SR schválenie dotácii pre jednotlivé športové 
zväzy, ako výsledok posúdenia žiadosti a predložených projektov. Informácie sú 
zverejnené na webovej stránke minedu.sk 
 
Položky príjmov: 
 
1.Ministerstvo školstva SR nám schválilo dotáciu v objeme 72 560€ v tomto členení: 
 
Reprezentácia                                                                       40 320€ 
Veľká cena Slovenska                                                             1 700€ 
Centrum talentovanej mládeže                                                9 960€ 
Preteky olympijských nádejí                                                     3 320€ 
Réžia SZJ (GZ, schôdze, prenájom, účt.služby)                      7 260€ 
Mzda aj s odvodmi pre Generálnu sekretárku                       10 000€ 
 
Po podpise zmluv s MŠ SR došlo k zvýšeniu dotácie zo strany MŠ o 1000 € na Velku 
cenu Sovenska, celkove teda rozhodujúcou položkou príjmov SZJ bola dotácia MŠ SR 
v objeme 73 560€. 
 
2. Asignačná 2 % daň predstavovala druhú najväčšiu položku príjmov v sume 
17 419,56€. V súlade s pravidlami pre použitie prostriedkov asignačnej dane musíme do 
konca roka 2010 uvedené prostriedky vyčerpať a zdokumentovať ich použitie musíme do 
30.6.2011 Ministerstvu financii SR. 
 
3.Členské poplatky a zaplatené pretekárske licencie od jednotlivých jachtárskych 
klubov predstavovali v roku 2009 sumu 7 132,98€ 
 
4.Príspevky od rodičov na letné výcvikové tábory sme obdržali v sume 2841,01€ 
 
5.Príspevok Slovenského olympijskeho výboru SR sme obdržali v sume 900,-€. 
 
6.Príspevky od iných subjektov  sme obdržali od Colorservis v sume 500€ a Navimedia 
v sume 1500€. 
Spolu 2000€. 
 
Celkové príjmy SZJ v roku 2009 predstavovali sumu vrátane výnosových úrokov 
103 878,04€. 



Položky výdajov: 
 
Výdaje k 31.12.2009  rozpočet skutočnosť  
z toho:   
sekretariát-GZ,zasadnutia VV,zasadnutia  
komisií  4 461,74 
Spoje, poštovné,internet  1 468,17 
prenájom kancelárie  1 526,36 
bankové poplatky  279,94 
kancelárske potreby  1 507,79 
účtovnícke služby  1 197,30 
stravné lístky GS  446,16 
spolu réžia 8 260,00 10 887,46 
súťažná komisia( tech.zabezp.MSR) 9 120,00 7 166,76 
trénerska komisia+reprezentanti 20 160,00 19 981,12 
Naništová,Olšanová cestovné od SOV 0,00 900,00 
rozhodcovská komisia-školenie 2 630,00 1 453,93 
Komisia mládeže CTM 9 960,00 11 703,80 
pretek olymp.nádejí 3 320,00 3 407,14 
poplatky ISAF,Eurosaf,KŠZ 1 193,00 2 189,08 
mzdy GS+ odvody do SP a Zdrav.poist. 11 617,00 11 617,03 
mzda UT + odvody 0,00 654,38 
Veľká cena Slovenska 3 300,00 3 332,00 
dotácia klubom 4 000,00 9 795,03 
použitie 2% dane YC Martin+JKPB  9 522,87 
poskytnuté zálohy MSR NJ   5 840,00 
poskytnutá záloha MS Vaurien  1 000,00 
záväzky na súvahových účtoch 2008   
zaplatené v roku 2009   3 282,47 
Výdaje spolu 73 560,00 102 733,07 
 
Ako z priloženého prehľadu cash flow vyplýva stav financii na začiatku roka bol  na BÚ       
36 458,80€ 
Príjmy                                                                                                                                     
103 878,04€ 
Výdaje                                                                                                                                   -
102 733,07€ 
Stav finančných prostriedkov na konci obdobia                                                                       
37 603,77€    
 
Prostriedky dotácie MŠ SR boli poukázane na dotačný účet vedený vo VUB a boli 
vyčerpané v sume 73 560€  v súlade s pravidlami pre použitie prostriedkov štátneho 
rozpočtu. Ostatné prostriedky  vo výdajoch boli kryté z príjmov uvedených hore, ktoré sú 
sledované na účte v Tatra banke.  
Na základe výsledkov inventarizácie k 31.12.2009 boli k 31.12.2009 zistené v pokladni 
finančné prostriedky v sume 426 €,ďalej vo valutovej pokladni 60 libier a 62 českých 
korún z vyúčtovaní služobných ciest. 
 
Vypracoval:Ing.Miroslav Mokáň, hospodár SZJ 



Rozpočet SZJ schválený Radou SZJ dňa 7.4.2010 
 
 

Rozpočet  SZJ na rok 2010 
Reprezentácia ( repre. dospelí, mládež, tréneri ) 25 000,00 
Majstrovstvá Slovenska ( technické zabezp.medaile, diplomy ) 8 000,00 
VCS 3 000,00 
MS VAURIEN 10 000,00 
Centrum talentovanej mládeže 19 000,00 
Preteky olympijských nádejí 3 000,00 
Poplatky ISAF, EUROSASF, ALT, KŠZ 2 000,00 
Školenie rozhodcov, trénerov, meračov,medzin.vzťahy 7 000,00 
Režia ( schôdze, SC, prenájmy, účt.služby, telefon, internet ) 10 000,00 
Mzdy aj s odvodmi  gen.sekr. + st. trener 22 500,00 
Dotácia na kluby 10 000,00 
SPOLU 119 500,00 

 



Správa o činnosti KVO Domaša 
 
 
Z pohľadu plnenia uznesení GZ SZJ konaného vo februári 2009 a ich aplikácií na 
podmienky KVO Domaša možno konštatovať, že jachtárska sezóna 2009 na Domaši bola 
úspešnou sezónou a dosiahli sme lepšie výsledky ako v roku 2008. 
 

2008  2009 
Počet regát                                                                  11                                                   10 
Počet pretekárov                                                       134                                                 179 
Počet logaritmických bodov v regatách              677 753                                          895 
463 
 
Z plánovaných 13 jachtárskych regát v roku 2009 sa na Domaši podarilo odjazdiť 10 
regát. 
Neuskutočnili sa 3 plánované regaty a to  Pohár Novej Kelče TK359, Match racing finn 
TK360 a Matúšov prameň TK362. Menej regát oproti predchádzajúcim rokom sa 
uskutočnilo aj preto, že TJ ATU Košice bola prinutená okolnosťami presunúť svoj 
domovský prístav na Zemplinskú Šíravu čím odišli z Domaše preteky aj mladí jachtári 
lodnej triedy Optimist a windsurfing.. Nezanedbateľnou je aj skutočnosť,že sme v roku 
2009 neorganizovali na Domaši žiadne Majstrovstvá SR, len tri preteky Slovenského 
pohára  kajutárov a dva pohárové preteky lodnej triedy finn. 
 
Od roku 2000 organizujeme na Domaši súťaž Jachtár Domaše.Je to pretekár ktorý 
v regatách na Domaši získa najviac bodov. Bojuje sa o mega trofej 60 cm vysoký pohár, 
na ktorý prispeli ATU,JK Prešov,JK Dobrá,JK Domaša Poľany,YC MO,YC Victory 
a táto putovná trofej vyvolala záujem o pretekanie a zdravé hecovanie medzi jachtármi 
jednotlivých lodných tried aj klubov. Držiteľom trofeje za rok 2009 sa stal Daniel Kriš 
z JK Prešov ktorý vyjazdil 36 575 bodov čo je v doterajšej histórii najviac zo všetkých 
ročníkov. Výsledné poradie je zverejnené na webovej stránke SZJ. 
 
Najväčším podujatím na Domaši je tradične Bogárka Cup. Aj v tomto roku sa tešila 
veľkému záujmu pretekárov zišlo sa na nej 50 lodí , 96 pretekárov zo 14 JK východnej 
oblasti. 
 
K úspechom jachtárov Domaše v sezóne 2009 patrí aj to,že majstrami SR v lodnej 
triede KJP sa stali  Daniel Kriš,Peter Čižík a Juraj Potucký,ktorí zároveň vyhrali aj 
slovenský pohár KJP čím obhájili prvenstvo z roku 2008 aj na MS SR aj v SP KJP. 
  
Novinkou sezóny na Domaši aj Šírave bola finárska východoslovenská liga o trofej 
Finn East Cup, do ktorej sa  rátali výsledky  4. pretekov na Domaši a 4.pretekov na 
Šírave.V prvom ročníku sa víťazmi  stali Michal Macura jun.26617 bodov,Kamil Kollár 
22931 bodov,Macura Tomáš19592 bodov. V kategorii Masters nad 44 rokov sa víťazom 
stal Juraj Potucky 13933b, Daniel Kriš 8371b a Senčák Ľudvik 2456 bodov. Najlepším 
juniorom bol Jozef Lami v kategórii žien bola najlepšou Monika Vargová. Finári aj 
v sezóne 2010 budú pokračovať v bojoch o túto trofej. 



 
Technické zabezpečenie regát na Domaši je žiaľ na nízkej úrovni. Záchranné člny si 
organizátori požičiavajú od súkromných osôb. Slabé je aj zapojenie mládeže a detí do 
regát. Domaša nemá  svojich optimistov v žiadnom JK. Generačné problémy budú v roku 
2010 pokračovať aj keď svitá na lepšie časy, lebo rodičia už zakúpili 2 plachetnice 
optimist  pre synov (Samuel Sopuch, Martin Makuch). Momentálne sa javí situácia tak, 
že v novom JK Domaša Zátoka sú vytvorené najlepšie podmienky preto, aby sa tam 
začalo pracovať s mládežou. Aj samotný majiteľ RS Zátoka M.Jančary má o vytvorenie 
mládežníckeho centra na Domaši záujem. Podľa zistení aj JK ATU Košice robí opatrenia, 
aby sa vrátili v sezóne  2010 na Domašu a v pláne TK si plánujú aj samostatné preteky. 
Z toho pohľadu by teda sezóna 2010 na Domaši mala byť lepšou ako v roku 2009. 
 
 
V Prešove 6.4.2010 
 
Ing. Miroslav Mokáň 
Predseda Koordinačného výboru oblasti Domaša 
 



Správa o činnosti KVO Liptovská Mara  
 
 

V roku 2009 bolo na Liptovskej Mare zorganizovaných 12 pretekov, z toho 
jedeny preteky boli MM SR – VCS. Medzi aktívne kluby na Liptovskej Mare patria: TJ 
Fatran Liptovský Mikuláš (organizoval 6 pretekov), YC Limar Liptovský Mikuláš 
(organizoval 6 pretekov) a JK Liptovská Mara (organizoval 2 preteky). 

 
V kluboch KVO bolo v roku 2009 celkom 49 aktívnych pretekárov, z toho 9 

pretekárov mládeže. 
 
 S cieľom aktivovať pretekárov v triede Kajutové plachetnice bol v roku 2009 
organizovaný prvý ročník súťaže o Pohár Liptovskej Mary, do ktorého sa započítavajú 4 
preteky KJP na Liptovskej Mare. Víťaz získava putovný pohár a prvé tri posádky 
finančnú prémiu, ktorú zabezpečuje sponsor ročníka. Víťazom sa v roku 2009 stal Ján 
Hlavsa s posádkou Barényiová Karolína a Králik Václav. 
 
 V roku 2009 bol organizovný aj prvý ročník súťaže o Najlepšieho jachtára 
Liptovskej Mary. Do hodnotenia je zaradený každý pretekár, ktorý sa zúčastní aspoň 
jedných pretekov organizovaných na vodnej ploche Liptovská Mara. Konečné poradie sa 
určuje súčtom logaritmických bodov získaných na pretekoch na vodnej ploche Liptovská 
Mara v ľubovoľnej lodnej triede. Víťazom v roku 2009 sa stal Ján Hlavsa. 
 
 
V Liptovskom Mikuláši 6.4.2010 
 
Ján Hlavsa 
Predseda Koordinačného výboru oblasti Liptovská Mara 
 



SPRÁVA  ALT LASER ROK 2009 
 

Podpora ALT Laser: Oto Malý, Milan Boroš, Borka Bachratá 
Pretekári - aktívni: Soňa Borošová , Tomáš Gorfl, Braňo Kachnič, Kata Sadílková, 
Martin Boroš, Braňo Kuchár, Ján Varga, Michal Andel 
 

LAR 2009 
1 103 299 22 Borošová Soňa  31586 15 2106 
2 103 313 11 Andel Michal  15800 4 3950 
3 103 188 11 Varga Ján  15740 6 2623 
4 103 298 21 Boroš Martin  12853 5 2571 
5 101 488 21 Görföl Tomáš  12625 10 1263 
6 205 151 22 Očenášová Nikola  6925 3 2308 
7 101 545 21 Kuchár Braňo  6676 10 668 
8 101 483 22 Sadílková Terezka  4278 4 1070 
9 103 358 31 Markovič Filip  2613 4 653 

10 101 547 21 Novovský Viktor  2121 5 424 
11 101 440 11 Šabo Andrej  1860 2 930 
12 103 131 11 Boroš Martin  1608 1 1608 
13 101 439 12 Sadílková Katka  1235 1 1235 
14 135 15 11 Baláž František  1224 1 1224 
15 105 201 11 Kachnič Branislav  804 1 804 

 
 V LAS  v roku 2009 odjazdilo 5 pretekárov po jednom preteku. 
 
Na rok 2010: 
v triede LAR  – budú vypísané preteky nasledovne:  
Slovenský pohár Laser-R    
MS SR budú na  VCS  na Královej 
v triede Laser-Standard  
Slovenský pohár nebude vypísaný,  
MS SR navrhujeme realizovať na jesenných (septembrových) pretekoch v Senci  
 
Zastúpenie ALT zostáva nezmenené: 
Predseda Borka Bachratá 
Tajomník Kata Sadílková 
 
 
V Bratislave 1.4.2010      Napísala: Borka Bachratá 

 



SPRÁVA  ALT EUROPA ROK 2009 
 

Výbor ALT Europa: Marián Babjak, Ján Varga, Martin Lipenský 
 
Prehľad aktívnych pretekárov je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
 
Por.    Klub  Číslo Kat. Meno pretekára  Bodov  Štartov  B/Š 

1 223 038 11 Lipenský Martin  39575 10 3958 
2 223 039 22 Lipenská Lea  27732 12 2311 
3 103 188 11 Varga Ján  12251 6 2042 
4 215 114 22 Babjaková Radka  6142 3 2047 
5 204 100 11 Králik Michal  1340 1 1340 
6 215 131 11 Babjak Marián  505 1 505 

 
V roku 2009 pre nedostatok pretekárov na Slovensku absolvovali väčšinu 

pretekov v zahraníčí, hlavne v Českej republike (2/3 pretekov). Aj keď z pohľadu počtu 
pretekárov sa ALT Europa nedarí v posledných rokoch rozvíjať (malý počet pretekárov 
končiacich v triede Optimist), darí sa nám rozvíjať v oblasti výkonnosti, kde Matin 
Lipenský a Lea Lipenská dosahujú výkonnostnej úrovne českej juniorskej špičky.  

ALT organizuje každoročne Slovenský a Česko – Slovenský pohár. V ČSP 
skončil v roku 2009 najlepčie Martin Lipenský na 5.mieste z 22 hodnotených posádok. V 
Interpohári skončil Martin Lipenský na 1.mieste, Lea Lipenská ma 2. mieste a Ján Varga 
na 4.mieste z 38 hodnotených posádok, čo je možné považovať za najväčší úspech v roku 
2009. Pre nedostatok pretekárov (4) sa M SR v roku 2009 neodjazdili. Víťazom 
Slovenského pohára sa stal Martin Lipenský. 

V spolupráci s českou ALT bolo zorganizované sústredenie na Liptovskej Mare 
pred VCS. 
 Na valnej hromade konnej na jeseň v Senci ALT rozhodla, že výbor zostane pre 
rok 2010 bez zmien, dohodli sa miesta konania SP a ČSP. Termín sústredenia s ALT 
Europa ČR bol predbežne naplánovaný na júl 2010 na Liptovskej Mare. 
 
 
V L.Mikuláši 1.4.2010    Napísal: Marián Babjak 

 



Správa o činnosti za rok 2009 a plány na rok 2010 za ALT windsurfing – SAW 
(Slovenská asociácia windsurfingu). 

 
A. PERSONÁLNE OBSADENIE: 
 V sezóne 2009 pracoval v SAW tento tím: Ing. Ladislav Habina – predseda SAW,  
Ing. Karol Beránek – merač, Ing. Peter Velebír – ekonóm 
 
B. ŠTATISTIKY: 

1) Aký je počet pretekárov v ALT za rok 2009 ?  
Celkovo: 43 (rok 2008 to bolo 32 pretekárov) 
trieda RSX: 1 
trieda RAC: 24 
trieda Formula Windsurfing: 6 
trieda Funboard: 12 

V sezóne:  
2008 bola trieda (Raceboard) RAC celkovo na 4. mieste lodných tried a bola 2. v 
jednoposádkových lodiach (za OPTIMIST), 
2009 bola trieda RAC celkovo na 3. mieste lodných tried a bola 1. v jednoposádkových 
lodiach (pred OPTIMIST ). 

2) Aký je počet Vašich  pretekárov, ktorí v roku 2009 absolvovali xxx regát ? 
15 a viac startov: 15 
10 a viac startov: 4 
5 a viac startov: 10 

3) Koľko zahraničných regát absolvovala Vaša špička za rok 2009 ? 
Trieda RSX (olympijska trieda): 4 
Trieda RAC: 5 
Trieda Formula Windsurfing: 5 
Trieda Funboard: 5 

4) Koľko sústredení sa realizovalo za rok 2009 ? 
Trieda RSX (olympijska trieda): 1. 
Trieda RAC: 4 (Taliansko, Chorvatsko, 2x Slovensko) 
Trieda Formula Windsurfing: 2. (Chorvatsko, Egypt) 
Trieda Funboard: 2. (Chorvatsko, Egypt) 

5) Koľko trénerov majú lodné triedy za rok 2009 ? 
Spolu sú to 6 tréneri z toho 4 noví. 

6) Koľko klubov preteká v lodných triedach v ALT za rok 2009 ? 
Spolu je to 7 klubov. 

Najúspešnejší klub je Akademik Technická Univerzita Košice, v ktorej pôsobil Dusan 
Vanický ako predseda od roku 2005 do 2009. Klub ATU KE je od roku 2006 do 2009 
najúspešnejší na Slovensku vďaka práci s mládežou a to napriek tomu, že windsurfing 
nemá na Slovensku žiadnu lodenicu ! 
 

7) Aké sú národné úspechy za rok 2009 ?  
MS – bronz v RAC 
ME – bronz v RAC 
OH – účasť v Beijing 2008 v RS:X 



C. PLÁNY: 
 
a) Mládež: 
Svet v OH triede ide v mládeži na T 293, One Designe, BIC Techno - hybridný plavák a 
preto potrebujeme vybudovať mládežnícku základňu (žiadal som to v roku 2009 ako plán 
rozvoja) pokiaľ je Patrik Pollák aktívny a dokáže odovzdať aktívne vzťahy so zahraničím 
a skúsenosti.  Preto týmto žiadam SZJ o aktívny prístup pri hľadaní financií na zakúpenie 
plavákov vo všetkých mladežníckych centrách. (Idú si také centrum robiť na Senci a na 
Domaši). SZJ by mohlo podporiť regionálne tréningové centrum v sume okolo 15.000,-
EUR pri založení !  
 
V roku 2010 máme v Centre Talentovanej Mládeže (CTM) dvoch pretekárov:  
Roman Turský 17r. - majster Slovenka,  
Tomáš Turský 15r. - 3. miesto na MSR, ktorí by mali jazdiť triedu BIC Techno - T 293 
potrebujú nový komplet ( plavák, plachtu,  stažeň, ...) 
 
b) Dospelí: 
- RAC s miestnou tradíciou je dobrý univerzál a rozvíja sa, navracia sa masovost - pozri 
účasť na poslendých MS v GER. 
FUNBOARD (FUN) a Formula Windsurfing (FWS) sú triedy vymykajúce sa štandardom 
SZJ a jeho domáceho pretekania - teda ani mládež, ani "masovost"  ani OH špička. Tieto 
triedy sú súčasťou jachtingu, ale nevieme ich s pomocou SZJ vážne rozvíjať. 
KTS - Kitesurfing sa stal oficiálnou triedou ISAFu, je začlenený medzi windsurfingové 
triedy a asi ho dnes radíme v naích možnostiach  k FUN a FWS. 
RS:X - hľadáme spôsob ako využiť na pretekanie vystarnuté a vyjazdnené RS:X plaváky, 
ktoré v domácich podmienkach znevýhodňujú pretekárov oproti RAC a v zahraničí sú už 
nepoužitelné a v počte  2 - 3 pretekári sa na domácej vode nedajú usporiadať hodnotné 
preteky. 
 

1) Aký je  plán ALT  na rok 2010 ? 
Plán je jazdit novú triedu T 293 pre 2 juniorov z toho 2 preteky v zahraničí. 
Plán je rozvíjať 3 pretekárov v  Formula Windsurfing a získať 3 nových 
pretekárov. 
Plán ďalej udržať a ozvíjať triedu RAC v počte okolo 20 pretekárov. 

2) Aké sú tréningové plány Vašich pretekárov ? 
Trieda RS:X: 
3 pretekári: ČTK 919, sústredenie Taliansko, Garda 7.-11.5.2010, 
Okrem toho účasť min. 2 pretekárov na min. 3 pretekoch svetového pohára. 
MS,ME- umiestnit sa do 50% štartoveho poľa 
Trieda RAC: 
1x sústredenia ITA, ČTK 919, Taliansko, Garda 7.- 11.5.2010, 
1x sústredenia SVK, ČTK 930, CUPRE, Domaša 26.- 30.7.2010, 
1x sústredenia CZE, ČTK 923, Nové Mlýna, Mušov,1.- 4.9.2010, 
Pretekar - Patrik POLLAK 
do 3. miesta ME raceboard Masters. 
2-ja pretekari - Lukas Dzvonik, Pavol Lopuchovský 



MS,ME- umiestnit sa do 50% štartoveho pola 
pretekar - Martin Potucký 
ME - umiestnit sa do 50% štartoveho pola 
Trieda T 293, One Designe: 
http://www.bicsportwindsurf.com/products/boards,3,31/t293,330.html  
2x sustredenia CUPRE na Šírave 
2 pretekári Juniori: Roman Turský, Tomáš Turský 
2x zahraničné preteky - umiestnit sa do 50% štartoveho pola 
Trieda Formula Windsurfing: 
1x sustredenia Chorvátsko, 
5x zahraničné preteky - umiestnit sa do 50% štartoveho pola 

3) Návrhy a doporučenia pre TR SZJ na zaradenie Vašich pretekárov  do 
reprezentácie na rok 2009  aj s odôvodnením. 
 

Podľa výsledkov v roku 2009 a predpokladov na rok 2010 navrhujeme do reprezentácie: 
Trieda RS:X resp. RAC: 
3 pretekári:  
Patrik Pollák – 39r. 
Lukas Dzvonik, 20r. 
Pavol Lopuchovský, 20r. 
Martin Potucký (1. náhradník) 21r. 
Trieda T 293, One Designe: 
2 pretekári Juniori:  
Roman Turský, 17r.,  
Tomáš Turský 14r. 
Trieda Formula Windsurfing: 
6 pretekári:  
Vanda Maňková, Martin Lapoš, Braňo Divinec, Roman Malík, Kvetoslav Přibyl, Juraj 
Dudek 

4) Akú súčinnosť s Trénerskou radou SZJ, prípadne so šéftrénerom by ste uvítali  ? 
Doporučujem pre trénersku radu, aby sa Patrik Pollak trénersky venovat mladým 
pretekárom s plánom “vyškoliť” hlavne v zahraničí 2-och pretekárov pre 
olympíjsku triedu RS:X, 22-och pretekárov pre juniorskú triedu T 293. 

5) Návrhy a podnety pre TR SZJ. 
Uvedené vyššie. 

6) Návrhy a podnety pre SZJ. 
Reálne zabezpečiť financie na kúpu 5x komplet T 293, One Designe, BIC 
Techno, čo je spolu 15.000,-EUR s podmienkou dofinancovania zo strany 
pretekárov max.20% kúpnej ceny. (kúpou poveriť Patrika Polláka) 
 
Zabezpečiť finančné zabezpečenie na jedno zahraničné sústredenie Taliansko, 
Garda, 7.- 11.5.2010, sumu spolu 500,-EUR pre 3 pretekárov. (trénerskou 
činnosťou poveriť Patrika Polláka) 
 



Reálne podporiť založenie regionálneho tréningového centra na Domaši v sume 
okolo 15.000,-EUR a regionálneho tréningového centra v Senci  v sume okolo 
15.000,-EUR. Spolu 30.000,-EUR. 
 
Zaradiť do SUP 2011 nové triedy: 
T 293 - One Designe 
Kitesurfing 
 
Dúfame, že celková podpora vo výške 45.500,-EUR na sezónu 2010 pre 
rozvoj najúspešnejšej a olympíjskej lodnej triedy bude VV  SZJ schválené.  
Ďakujem. 

 
Ing. Ladislav Habina 
predseda ATL windsurfing 
predseda SAW 
0948444243 
laco.habina@gmail.com 
reality@slimak.sk 
 
V Košiciach 6.4.2010. 



Správa ALT Optimist rok 2009-2010 

 
Na sklonku roku 2008 z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov odišlo s LT 5 kvalitných 
pretekárov.  
 
Aby sme túto kvalitatívnu medzeru v čo najkratšom čase doplnili zrealizovala ALT 
v roku 2009, doma aj v zahraničí, 5 výcvikových táborov s kvalitnými slovinskými 
trénermi Mauriziom Benčičom, Draganom Gosičom a s našim novovymenovaným 
štátnym trénerom Petrom Mosným.  
Na výcvikové tábory bol, na rozdiel od predchádzajúcich období, pozývaný širší počet  
pretekárov vo veku 9.-15. rokov v snahe vytvoriť širšie družstvo pretekárov, kde starší 
pretekári môžu potiahnuť mladších - byť vzormi, a mladší zase budú dopĺňať „partiu“ 
starších na vode aj na brehu. 
 
Súbor termínov sústredení sme doplnili vhodnou kombináciou pretekov Slovenského, 
Česko-Slovenského, Kvalifikačného pohára(vybrané kvalitné preteky v zahraničí-AUT, 
SLO, ITA, POL, HUN, CZE…) a Interpohára( súbor pretekov v SVK, CZE a POL), resp. 
prípadnou účasťou na regionálnych pretekoch alebo individuálnom prípravou pretekárov 
podľa pripomienok trénerov.  
 
Hlavný objem tréningovej prípravy na vode so slovinskými terénermi sme sústredili na 
zimné a skoré jarné mesiace, počas ktorých má u nás jachtárska sezóna prestávku 
vynútenú počasím.  
 
Vďaka tejto metodike sa nám podarilo v krátkom čase doplniť vniknutú kvalitatívnu 
medzeru medzi pretekármi LT, čo sa odzrkadlilo v máji na regate v Srbsku na 
Majstrovstvách o Pohár Juhovýchodnej Európy ( obdoba EuroOlympu v Optimistoch).  
Majo Baran skončil na celkovom 4.mieste a Miriam Babjaková v dievčatách dokonca 
vyhrala. Dobrý výsledok medzi dievčatami potvrdila 4.miestom Nina Bilková. 
Vrcholom sezóny bola účasť našich optimistov na ME, kde Majo Baran skončil medzi 
chlapcami na 68.mieste (zopakoval roknaký výsledok jako predchádzajúci rok Adam 
Bilka a Jakub Kaňuk v roku 2002). Miriam Babjaková skončila z dievčat na 88. a Nina 
Bilková na 89.mieste. Majo Baran sa stal celkovým víťazom aj Č-S pohára a Interpohára 
a výborné umiestnenia v uvedených pretekoch dosiahli aj ďaľší naši pretekári. 
 
Po dobrej skúsenosti z predchádzajúceho roka ALT v spolupráci s trénerskou radou 
(Borka Bachratá, Peter Mosný) pripravila podobný metodický plán sústredení a pretekov 
aj na rok 2010. Len v priebehu januára až marca sa naše družstvo optimistov zúčastnilo 
3-troch sústredení v Slovinsku pod vedením už spomínaných domácich trénerov a 
začiatkom apríla pod vedením nášho reprezentačného trénera Petra Mosného absolvovali 
v Slovinsku regatu Spring Cup v Portoroži za účasti viac jako 360 pretekárov zo SLO, 
ITA, HUN, AUT, CZE, POL, SRB a SVK. V celkovom poradí sa Richard Rexa umiestnil 
na peknom 41. mieste, Miriam Babjaková na 62., Nina Bilková na 103. a  Adam Ferianec 
na 144.mieste. Dosiahnuté výsledky sú o to cennejšie, že s výnimkov Miriamky majú 
všetci traja spomínaní pretekári na optimistov ešte pomerne nízky vek 12. resp. 13. 



rokov. Ďaľším potešujúcim faktom je ten, že všetci štyria si polepšili svoje umiestnenia 
na tejto regate oproti minulému roku o takmer 100miest. 
 
ALT si vysoko cení aj spoluprácu s Komisiou mládeže (Borka Bachratá) a štátnym 
trénerom (Peter Mosný), ktorí majú nemalú zásluhu na kvalitatívnom napredovaní  LT. 
Napriek každoročnému zníženiu celkového počtu aktívnych pretekárov v triede sa ALT(v 
roku 2009 21 aktívnych pretekárov, v roku 2010 zatiaľ 14 aktívnych pretekárov), 
v spolupráci s uvedenými členmi trénerskej rady, darí udržiavať slušnú kvalitatívnu 
úroveň u väčšiny aktívnych pretekárov. 
 
Po dobrých skúsenostich z LT Optimist sa bude snažiť trénerská rada ( Bachratá, Mosný, 
Bilka) podobnú metodiku trénigov a výberu pretekov zaviesť aj medzi ďaľšie naše LT.   
Jedným z krokov bolo začiatkom tohoto roku, po konzultácií s pretekármi a funkcionármi 
jednotlivých ALT, na rok 2010 vypísanie celoročného súboru sústredení so štátnym 
trénerom a pre lepšiu prehľadnosť jeho uverejnenie na webovej stránke zväzu.  
 
Tento rok, čo sa týka metodiky tréningov to veľmi sľubne vyzerá v LT 420 a 470. 
Potešiteľný je záujem o sústredenia zo strany ALT Vaurien, Európa a Windsurfing. 
ALT Laser napriek snahe jej predsedkyne Borky Bachratej tento rok zaspala, vinou 
pasivity vlastných pretekárov a ich rodičov, možnosť účasti na viacerých termínoch 
tréningových kempov v Poľsku poskytnutých poľským trénerom, a tým aj možnosť 
svojho ďaľšieho kvalitatívneho rastu.  
 
Miro Bilka, 
predseda ALT Optimist a člen Trénerskej rady. 



HODNOTENIE ALT 470 V ROKU  2009 
 
V roku 2009 ALT 470 pracovalo v zložení  predseda Ján Kaňuk, sekretár a tajomík Lucia 
Olšanová – Michaela Naništová, tréner J.Kaňuk a asistenti M.Naništa, Z.Kalous odborný 
poradca V.Psalman. 
 
V sezóne 2009 sa uskutočnilo úvodné sústredenie sezóny ALT 470 v Slovinsku – Piran s 
účasťou na regate v Izole – 11.miesto J.Kaňuk-M.Naništová. Sezóna pokračovala 
seriálom pretekov Slovenského pohára  4 uskutočnené zo 7 plánovaných. ( Piešťany, 
Orava, Orava, L.Mara ) 
Slovenského pohára sa zúčastnilo 9 posádok a víťazom sa stala posádka Jakub Kaňuk – 
Karol Kalous z YC Martin. Letné sústredenie sa konalo na Oravskej priehrade pred MSR 
a skombinované so splavom rieky Turiec. 
Majstrovstvá Slovenska sa uskutočnili v rámci Grand Prix na Liptovskej Mare, ktorých 
sa zúčastnilo 10 posádok s účasťou jednej zahraničnej z ČR. 
V roku 2009 sa podarilo uskutočniť plánovaný Match Racing v Senci, čo popularizuje 
lodnú triedu 470. 
Schôdza ALT 470 sa uskutočnila na Liptovskej Mare počas MSR, kde bolo potvrdené 
hore uvedené zloženie a do funkcie podpredsedu bol zvolený Jakub Kaňuk na zaučenie. 
Dohodnuté boli preteky SP a sústredenia na rok 2010. Sezóna 2010 podobne ako 2009 je 
definovaná ako udržiavacia, vzhľadom na prechod pretekárov zo stredných škôl na 
vysoké. 
          Činnosť a výsledky ALT 470 v sezóne 2009 sú odrazom vytvorených podmienok 
pre túto najpopulárnejšiu dvoj posádkovú Olympijskú triedu na Slovensku. Svojou 
činnosťou a iniciatívou chceme prekonať toto kritické obdobie, udržať lodnú triedu 
a vytvoriť v spolupráci so SZJ nové zaujímavé podmienky. 
 
Poznámka: v prílohe plán pretekov v sezóne 2010 
 
Marec 2010                         Predseda ALT 470  PaedDr.Ján Kaňuk     
PaedDr. Ján Kaňuk – predseda ALT 470  
                                   e-mail : yachtsport@sailingparadise.sk 
                                    mobil : 0905 399 447 



Správa NALT Vaurien 2009. 
 

Lodná trieda Vaurien je udomácnená na vodnej ploche Liptovská Mara už viac ako 20 
rokov. Je to neolympíska trieda, ktorá prešla v roku 2008 zmenou oplachtenia. 
Oplachtenie sa zväčšilo čo viac zatraktívnilo lodnú triedu hlavne v zahraničí.  V tomto 
roku si zakúpili nové typy oplachtenia aj slovenský vaurienisti.  
Členská základňa má stagnujúcu tendenciu, nakoľko Vaurieny sú etablované len na 
jednej vode. Ale stále si udržiava štandardnú účasť lodí na pretekoch SP a MSR aj keď 
posledný rok sa prejavila kríza – na pretekoch sa zúčastňovalo len minimálny počet lodí 
potrebných na uznanie SP a MSR. Bolo to spôsobné výpadkom niektorých posádok 
počas sezóny.  
Od roku 2005 sa nám úspešne darí spolupráca s ALT Vaurien ČR a spolorganizujem 
preteky Česko-Slovenského pohára. Sme v ňom aj úspešný nakoľko sme v roku 2009 
dosiahli 2. a 3. miesto. 

- ALT sa podarilo rozšíriť SP aj na inú vodu ako L.Mara a to konkrétne 1 SP bude 
org. na Šírave 

- Počas roku sa ALT podielala na príprave najväčších pretekov v dejinách SZJ a to 
na MS Vaurien – predseda NALT je súčasťou org. výboru 

- V roku 2009 sa členovia NALT zúčastnili reprezentačného sústredenia org. SZJ 
na Liptovskej Mare 

- Predseda ALT sa prvý raz zúčastnil výročného zasadnutia CIV, kde boli 
odprezentované MS 2010, kde mu bola vyjadrená plná podpora od CIV 

 
 
Adam Brestovský 
 
Predseda NALT Vaurien Slovensko  
 



Správa o činnosti ALT KJP  
 
Lodná trieda KJ splnila svoj program športových podujatí v sezóne 2009 .Na základe 
uznesenia GZ ALT KJ v lete 2009 na Lipt.Mare bolo rozhodnuté, že M SR KJ v 2010 sa 
uskutočnia podľa plánu rotácie na Domaši. Okrem toho kajutári odhlasovali počet SP 
v sezone 2010 v počte 12 , po 3 na každej velkej vodnej ploche, kde je možné realizovať 
kajutový jachting /Orava,Mara,Domaša,Šírava/ s tým, že víťazom SP može byť len 
posádka, ktorá aspoň jeden pretek SP absolvovala na inej vode. 
 
Vďaka aktivite oddielov sa podarilo splniť celý program SP a uskutočniť všetkých 12 
pretekov SP. Do pretekov o SP sa zapojilo 69 posádok  zo Slovenska aj Polska. Víťazom 
sa stala miešaná posádka  Daniel Kriš ,Peter Čižik, z JK Prešov a Juraj Potucký z JK 
Sobrance, ktorá získala v hodnotení SP 17 875 bodov 
 
Na vysokej športovej aj spoločenskej urovni zorganizoval oddiel TJ Fatran 
Medzinárdné majstrovstvá  SR v lodnej triede KJP na Liptovskej 
Mare.Majstrovstiev sa zúčastnilo 15 posádok vrátane jednej polskej lode a o tituly 
súťažilo spolu 41 jachtárov..Počas M SR sa konalo GZ ALT, ktoré na základe diskusie 
kajutárov určilo smerovanie tejto triedy na nasledujúce obdobie. Víťazmi boli  Daniel 
Kriš, Peter Čižik a Juraj Potucký. 
 
ALT KJP  v minulej sezóne  2009 spomedzi všetkých lodných tried skončila na 1. 
mieste  získali sme 1 597 385 bodov a mali sme najvyšší počet  štartov spomedzi 
všetkých lodných tried 869. Celkove v regatách KJP súťažilo 259 jachtárov v 69 
posádkach pričom sme na jeden štart získali 1838 bodov. Sú to veľmi pekne čísla, 
ktoré hovoria o tom, že táto lodná trieda má svoje miesto na slovenských vodách a je o ňu 
značný  záujem. Treba poznamenať že kajutoví jachtári významne bodujú aj medzi 
námornými jachtármi, ale aj v iných lodných triedach z ktorých vyrástli napr. Finy ,420 
a pod.  
Boli zakúpené ďalšie nové kajutové plachetnice najmä z Polska, Slovinska a Talianska a 
ich majitelia sa aktívne zapojili do súťaženia v regatách konaných na Slovensku. Jedná sa 
najmä o lode SeeScape, Skipy650 a Protagonist. Ukazala sa potreba rozdeliť túto lodnú 
triedu na Racer  a Cruiser, nakoľko nové lode ako Delphia,Calibra,SeeScape aj Skipy nie 
su typické kajutové lode patria skôr medzi racer lode a svojími poprednými 
umiestneniami na regatách , novými plachtami a novou konštrukciou lode, ktorá nie je 
v DH celkom objektívne zachytená súťažia vždy na čele štartovného poľa kajutárov 
a s veľkým náskokom víťazia.  
Preto boli na regatách KJP aj MM SR hodnotené aj posádky podľa kategórii racer a 
cruiser 
Generálne zhromaždenie kajutárov potvrdilo zloženie výboru ALT KJP a v ukladacej 
časti pre výbor ALT uložilo úlohy, o ktorých je potrebné hovoriť aj na dnešnej Rade. 
 

1. Odznel návrh prihlásiť KJP do ORC, aby s certifikatom ORC mohli pretekať naši 
kajutári aj námorníci v zahraničí 

2. aktualizovať webovú stránku www.kajutlode.szm.sk  



3. V roku 2010 pretekať v KJP podľa Dánskeho HC ukazovateľa TA a TAUD, aby 
sa čím viac súťažilo na spinaker na karuselovom type trate, v snahe naučiť 
posádky jazdu na balón  už na domacich vodách. 

4. Aj v  roku 2010  hodnotiť regaty v 2 kategóriach a to racer a cruiser za 
predpokladu    

      účasti aspoň piatich lodí v kategórii  
5. Poistenie lodi proti škodam spôsobeným tretim osobám tzv. PZP podobne ako 

u áut    
      vyžadovať organizátormi od každej lode na regatách KJP. 

 
V Prešove 6.4.2010                                                Vypracoval:Miroslav Mokáň 
                                                                                   predseda ALT 



Správa KK SZJ pre Radu 7.4.2010 (za obdobie marec 2009 do marec 2010). 
 
 
KK SZJ sa v tejto správe zaoberala oblasťami: 

1. Plnenie termínovo aktuálnych úloh pre VV z GZ 
2. Účtovníctvo – hospodárenie 
3. Plnenie úloh – uznesení VV 
4. Podnet na prešetrenie 
5. Záver – odporučenie 

 
K činnosti 1.: 
Z uložených úloh GZ sú termínovo nesplnené dve úlohy: 
- č. 14 (.. programové vyhlásenie ...  1 mesiac od GZ) – uznesenie VV č. 5/2009 
  Úloha bola splnená v októbri 2009 
- č.15 ( ... inovácia akreditácie ...  100 dní od GZ)  - uznesenie  č.6/2009 
  Úloha je  nesplnená, je rozpracovaná s posledným termínom 15.3.2010 
- ostatné úlohy sú termínované do najbližšieho GZ a sú rozpracované, resp. priebežne 

plnené. 
 
K činnosti 2.: 
- správa o hospodárení bola schválená na VV 24.2.2010 a bola zverejnená na webe. KK 
nemá k spôsobu dokladovania  financií žiadne pripomienky. 
- účtovné doklady – správy pre externé subjekty (MŠSR, daňový úrad, ..) boli odovzdané 
v termíne 
- v minulom roku bol upravený prehľadne archív finančných dokladov od roku 2004 
 
K činnosti 3.: 
- nový VV zasadal v minulom roku 5x (zápis VV č.3,4,5,6,7) a v tomto roku 1x (zápis 
č.1); 
- v minulom roku bolo prijatých 66 uznesení + 1 z minulého roku , z toho: 
     37 uznesení bolo konštatovanie, schválenie, informácia .... 
     30 uznesení boli úlohy- správy a z týchto 14 bolo splnených v termíne  a  
     16 uznesení malo doteraz 31 náhradných termínov 
- v zápise č. 1/2010 bolo 17 uznesení, ktoré nie sú VV ešte vyhodnotené 
- najviac neplnených úloh je z prvého zasadania, kde boli prijaté obsahom i termínom 
náročné úlohy a niektoré nie sú ani doteraz splnené i po IV., V. náhradných termínov 
- niektoré uznesenia (prevažne dlhodobo plnené) nie sú dostatočne dokumentované.  
- o neplnených termínov a nedostatočne dokumentovaných uzneseniach KK informoval 
sekretariát SZJ  
 
K činnosti 4.: 
KK obdŕžala požiadavku na prešetrenie oprávnenosti VV doplniť SUP 2010 (licencia-
poplatok poriadateľa pretekov námorného jachtingu) od Martina Holáka. Po prešetrí 
uvedených dôvodov KK konštatovala, že neboli porušené Stanovy a žiadosť o prešetrenie 
bola ukončená. KK odporučil VV niekoľko opatrení pre budúcnosť. 
 



K bodu 5.: 
- VV pracoval podstatne lepšie, efektívnejšie a aj v kľudnejšej atmosfére, ako 
predchádzajúci VV. 
- Pre budúcnosť pri zadávaní úloh zvážiť únosnosť splniť náročnú úlohu v termíne a tak 
sa vyhnúť prekladaniu úlohy zo zasadania na zasadanie. Jednoznačnejšie dokumentovať 
splnenie úlohy. Tiež dôraznejšie trvať na písomnej forme zadanej úlohy a jej zasielaní  
členom VV pred zasadnutím. 
 
 

KK 4.4.2010 :   Jaroslav Marynčák 
Pavol Popálený 
Štefan Brestovský 


