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Zápisnica 
 
z Rada Slovenského zväzu jachtingu, 1.12.2007, Bratislava, Dom Športu 

 
 
1. Úvod – privítanie zhromaždenia Petrom Tomaschom, oboznámenie s programom 

schôdze 
2. Hlasovanie o schválení programu –   

           16 za, 0 proti, 0 zdržali   
3. Hlasovanie o zložení Pracovného predsedníctva v zložení J. Hnilica, P. Tomasch,  
4. M. Orlovský   

13 za, 0 proti, 3 zdržali 
5. Návrh a hlasovanie o Návrhovej komisii, komisia v zložení M. Mokáň, M. Boroš, A. 

Brestovský: 15 za, 0 proti, 1 zdržali 
6. Návrh a hlasovanie o mandátovej komisie, v zložení H. Pospišilova, M. Bilka, 

M.Šatara: 
16 za, 0 proti, 0 zdržali 

7. Správa o činnosti rozhodcov – p. Vanický 
         - potreba školenia rozhodcov – aj na úroveň hlavne klubového rozhodcu    
           (dobrovoľníci) 
         - potreba vplývania klubov aj na túto zložku športovej činnosti 
         - nutné oceňovať zaslúžilých rozhodcov  
8. Správa Súťažnej komisie – informoval p. Babjak 

- prehľad vytýčených cieľov a ich plnenia 
- vyjadrenie zástupcov ALT k Veľkej cene Slovenska – L.Mara (MSR pre všetky lodné 
triedy na jednom mieste) – nutné vyjadrenie jednotlivých tried, dátum 19.-22. jún 2008 
- návrh zvýšenia registračných poplatkov pre kluby z 2000 Sk na 3000 Sk, zrušenie 
poplatkov za registráciu členov, diskusný príspevok 

9. Správa Hospodárskej komisie – p. Orlovský 
10. Správa CTM – p. Bachratá v zastúpení p. Malý 
11. Správa Trénerskej komisie – p. Puchoň 
12. Správa Komisie ALT – p. Malý 
13. Správa Medzinárodnej komisie – p. Tomasch 
14. Správa Lodiarskej komisie – p. Mokáň 
15. Správa KVO Domaša – p. Mokáň 
       - žiadosť o spoluprácu SZJ so žiadosťou o preteky na Domaši na centrále  
         Plavebnej správe, nakoľko poplatok za regaty niekoľko násobne stúpol  
        KVO Bratislava – p. Boroš 
        - iniciatíva organizovať tréningové kempy namiesto pretekov 2006 – neúspešné 
        - v 2007 sa vrátili späť k pôvodnému organizovaniu pretekov  
        - získali 10 titulov MSR v rôznych triedach, 15 víťazov SP 
        - 131 pretekárov z toho 31 mládež 
        - 11 SP organizovaných KVO BA 
        - veľa pretekárov, ktorý sa zúčastnili zahraničných pretekov 
        - návrh organizovať veľa pretekov 
        - problém zabezpečiť kvalitu na rozhodcovskom poste 
        - nádej na oživenie tried Q, LASER, 420 
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             KVO Šírava – p.Kollár 

          - malá členská základňa 
          - obdobné problémy ako na iných KVO 
          - začiatok obrodenia okruhového jachtingu – finn, 420 
          - problémy s organizáciou pretekov v oblasti – dohoda klubov na org. pretekov  
        KVO Orava – p.Marynčák 
          - KVO výbor nefunguje 
          - 6 aktívnych klubov – najaktívnejší YC Martin 
          - zanikli niektoré kluby 
          - dobre zastúpené preteky pre kajutové lode – početnejšie obsadenie 
          - problémy s lodenicami –dostupnosť k vode, nie je zázemie pre jachting 
          - málo aktívnych funkcionárov 
             KVO Piešťany – p.Orlovský 
          - mali  sa prebágrovať , niektoré miesta – nestalo sa  
          - problém s obmedzením vjazdom do zátoky – zúžený 
          - voda bola zaradená do 4.stupňa ochrany – problém s pretekmi a jazdením ak  
             takým 
          - málo pretekárov 
          - problém s lodenicou – vyššie nájmy, problém s trénerom 
         KVO Liptovská Mara – p.Babjak 
          - stručné zhodnotenie pomerov 
16. Správa jednotlivých ALT 

   ALT KJ – p.Mokáň 
   - prehodnotiť bodovanie KJ, nie len traja ale všetci členovia posádky 
   - zmena SUP  
   - aktivácia web stránky ALT KJ  
   - dostať KJ do ORC 
   ALT NJ – p.Mosný 

- vytvoriť komisiu na ORC a ONE DESING – zosúladiť ich prácu, akým spôsobom   
by sa mala vyvíjať ďalej  

   - org. spoločné MSR a MČR – nevie sa kto má právomoci na komunikáciu medzi  
   zväzmi, či tento štatút má aj asociácia 
   - žiadosť aby SZJ vstúpil do MSR NJ ako garant – určovala smerovanie pretekov 
   - pomoc mládeži vrámci NJ 
  ALT 470 – p.Kaňuk 
  - predložená správa 
ALT Optimist – p.Bilka 
  - podpora hlavne z radov rodičov 
  - nové zloženie výboru ALT na Interpohári – BONGA, BILKA , BARAN 
  - zamerať prípravu na techniku a fyzickú prípravu na mori 
  - organizácia kvalifikačných pretekov  
  - org. sústredení v zahraničí – zahraničné vody + zahr. tréner 
 ALT Vaurien 
 - org. MS v lodnej triede Vaurien na rok 2010 na Liptovskej Mare 
ALT SAW 
- návrh na oficiálne zagratulovanie P.Polákovi za titul MS 
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17. Správa Revíznej komisie – p.Marynčák 
18. Diskusia 
- Kaňuk – MSR L.Mara – v tom termíne sú olympijskej kvalifikácie, ME, MS; návrh MSR 
Orava; bodovanie pretekárov – nemali by byť hodnotení všetci spolu (napr. Q, NJ, WS); 
nová lodenica v Námestovskej zátoke (vybudovanie novej na starom mieste); v NJ spraviť 
dve lodné triedy ONE DESING a Námorné lode (hendikep); výbor zaviazal p.Kaňuka aby 
pripravil návrh vyhodnotenia Jachtár roka 
- Babjak – KVO Šírava – športová komisia zabezpečí rovnaké podmienky pre všetkých 
účastníkov pretekov; Veľká cena Slovenska – návrh preložiť ju z Lip. .Mary na Oravu pre 
rok 2008; KJ podmienky vyhodnocovanie a ostatné je nutné zverejňovať; Zmeny v SUP – 
návrh ako to riešiť logaritmické body – musí sa zamyslieť ALT KJ; 470 Č-SP – SZJ 
podporí akúkoľvek súťaž, ale dohoda medzi národnými ALT nesmie byť nadradená nad 
medzi zväzové dohody; zakladajúca listiny ČP a SP je na webe; návrh zvýšenia 
registračných poplatkov pre kluby z 2000 Sk na 3000 Sk, zrušenie poplatkov za registráciu 
členov 
- Mosný – čo sa menilo ohľadom reprezentácie od Trénerskej komisie; ponuka SANY na 
pomoc pre mládež ohľadom sústredení; zmena systému rozdelenia reprezentačných 
družstiev 
- Puchoň – vysvetlenie zmien v reprezentácii z hľadiska Trénerskej komisie; p.Kotlárik 
bude dávať návrhy SZJ na reprezentáciu nebude to dávať Trénerská komisia; 
reprezentačné družstvo námorného jachtingu bude od roku 2008 
- Vanický – ALT WS. VV SZJ – ALT musí riešiť ALT doporučenie : návrh oddelene 
okruhový jachting a kýlové lode (kajutovky); musíme mať krajské zväzy nie KVO - 
upozornenie;   
18. Správa mandátovej komisie: 
Z 23 pozvaných bolo prítomných 22 členov Rady SZJ do 15.00 hod. 
V čase schvaľovania uznesení bolo prítomných 12 členov Rady SZJ , čo bola 
nadpolovičná väčšina pozvaných. 
19. Návrh uznesení : Predniesla  návrhovej komisie M. Boroš, M. Mokáň a A. Brestovský 

 je prílohou tejto zápisnice 
20. Záver.  

P. Tomasch poďakoval  všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
      
     Zapísal : Adam Brestovský 
     Bratislava, 1.12.2007     
 
    Prílohy: 
 

1. Správa Kontrolnej komisie  
2. Správa hospodárskej komisie  
3. Správa Centra talentovanej mládeže a Komisie mládeže  
4. Správa Medzinárodnej komisie  
5. Správa Súťažnej komisie 
6. Lodiarska komisia  
7. ALT /SANY 
8. ÚRK 
9. Tréneska komisia 
10. 10. Správa o priebehu a  výsledkov sezóny 2007 P.Polláka repre. jachtingu 
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Uznesenia 
z Rady Slovenského zväzu jachtingu, konanej dňa 1.12.2007 
v Bratislave 
 
Návrhová komisia v zložení A. Brestovský, M. Mokáň a M. Boroš 
 

1. Rada SZJ schvaľuje: 
n program zasadnutia a rokovací poriadok, 
n správy členov VV SZJ, predsedov ALT a predsedov KVO 
n správu kontrolnej komisie SZJ 

 
2. Rada SZJ prijíma uznesenia: 

n Schvaľuje zmenu registračného poplatku za klub z 2000,- Sk na 3000,- Sk 
ročne a ruší poplatok za registráciu člena klubu. 

n Schvaľuje, aby SZJ prevzal úlohu garanta pri organizáciu Majstrovstiev sveta 
2010 v lodnej triede Vaurien. 

n Rada SZJ gratuluje P. Pollákovi k vynikajúcim výsledkom na MS v triede 
RaceBoard v Argentíne. 

n Rada SZJ mení rozhodnutie VV SZJ a ukladá usporiadať  VCS 2008 na Orave. 
n Rada SZJ prijíma ponuku KVO L. Mara usporiadať VCS 2009 na L. Mare 

a ponuku KVO Domaša usporiadať VCS 2010 na Domaši. 
 

3. Rada SZJ ukladá: 
n J. Kaňukovi vypracovať návrh na nové pravidlá pre určenie jachtára roka. 
n VV SZJ vyhodnotiť diskusné príspevky a zvážiť zaradenie týchto námetov na 

riešenie do plánu práce VV SZJ. 
n Klubom, aby zaslali vyúčtovanie dotácií za rok 2006 do 14.12.2007. Pri 

nedodržaní tohoto termínu im nebude pridelená dotácia – ročné zučtovanie za 
rok 2007. Finančné prostriedky sa prerozdelia klubom, ktoré vyúčtovanie 
zaslali v termíne. 

n Usporiadateľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých prihlásených 
pretekárov na pretekoch SP a MSR. Nesplnenie týchto podmienok bude mať za 
následok odobratie práva usporiadať ďalšie preteky v bežiacej sezóne. 

n Ukladá VV SZJ vytvoriť účtovnú osnovu pre komisie, ALT a kluby tak, aby bolo 
zrejmé, koľko jednotlivé zložky prijali, prípadne spotrebovali finančných 
prostriedkov zo SZJ. 

n Ukladá VV SZJ vypracovať systém a formu starostlivosti o športovo 
talentovanú mládež odchádzajúcu zo starostlivosti CTM po dovršení 19 
resp. 21 rokov 

n  
 
 
Zapísal M. Boroš 
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Príloha č.1 
 
Správa Kontrolnej komisie SZJ  
KK doposiaľ vykonala kontrolu činnosti  a vydala o tom správu VV SZJ:  

- správu č.1 za rok 2005 a táto bola predložená VV 1.4.2006; na túto správu VV 
nereagoval, individuálne reagoval Vanický a Pospíšilová.  

- správu č.2 za rok 2006 a táto bola predložená VV 24.4.2007; táto správa bola VV 
vzatá na vedomie a podľa uzn. č. 18/2007 sa malo vypracovať vysvetlenie - riešenia na 
jednotlivé body a tieto zaslať členom VV na vedomie, toto bolo sekretárkou 
spracované, ale záver VV žiaden a naviac vysvetlenie nie je v niektorých častiach 
dostatočné. 

- výzva KK pre VV na riešenie problematiky zo správy KK – táto bola predložená VV  
23.10.2007, kde KK  upozorňuje VV na potrebu doriešenia podstatných pripomienok 
zo správy KK č.2 

 
Pre informáciu podstatné pripomienky zo Správ KK  a ich riešenie v súčasnosti: 

1. za rok 2005,2006 nebola prevedená inventúra majetku SZJ  (viď Stanovy) a nebola 
novelizovaná smernica F3/97; na ostatnom zasadnutí VV bolo dohodnuté, že inventúra bude 
evidenčne prevedená do konca t.r. a smernica  bude inovovaná začiatkom b.r. 

2. v roku  2006 nebola zvolaná Rada SZJ (viď Stanovy);  zdôvodnenie bude v správe VV 
3. Programové vyhlásenie VV SZJ (uzn. GZ) malo byť zverejnené do konca 3/2005; bolo 

zverejnené až 4/2006 
4. koncepciu využitia finančných prostriedkov získaných menežmentom  (uzn. GZ) bolo 

prejednávané na VV, nebolo však zverejnené 
5. informácie  o finančnom stave SZJ zverejňovať komplexne a prehľadne pre členov VV; na 

ostatnom VV bola už taká informácia písomne podaná a takto to bude i naďalej 
zabezpečované. 

6. zálohy z roku 2006 vo výške 1,450 tis Sk neboli vyúčtované v roku 2006; na ostatnom VV  
bola informácia, že podstatná časť už je doložená dokladmi a zostatok bude vyúčtovaný do 
konca t.r. 

 
Činnosť VV: 
VV má 11 členov, z toho však predseda lodiarskej komisie Králik nepracoval od polovice roku 2005 
a táto funkcia nebola obsadená 2 roky. 
V roku 2005  bolo 7 zasadnutí VV; účasť 76%; prijatých uznesení 106, z toho 59 nebolo splnených 
v termíne 
V roku 2006 boli 4 zasadnutia , účasť 80%; prijatých uznesení 74 + 20 prechádzalo z minulého roku, 
z toho 28 nebolo splnených v termíne  
V roku 2007 boli zatiaľ 4 zasadnutia, 1 zasadnutie sa nekonalo pre neúčasť väčšiny členov; účasť 
77%; prijatých 50  + 9 z minulého roku, z toho nebolo splnených v termíne 10 a 2 prechádzajú do 
budúceho roku. 
Zasadnutia VV by boli oveľa viac efektívne pri dodržiavaní Rokovacieho poriadku VV – predovšetkým 
predkladaním písomných správ a plnenia úloh v požadovanom termíne. 
Požiadavky vyšších športových a finančných orgánov sú vybavované v termínoch a v dobrej kvalite. 
 
KK SZJ neobdržala  žiaden podnet ani sťažnosť k riešeniu. 
 
 
6.11.2007                                   KK SZJ    Marynčák Jaromír 
            Brestovský Štefan 
            Popálený Pavol  
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Príloha č.2 
 
Správa o hospodárení za rok 2007 
 
Prostriedky na činnosť získava SZJ z týchto zdrojov: 
a/ z prostriedkov štátneho rozpočtu MŠ SR 
b/ z prostriedkov SOV formou dotácie 
c/ z reklamy, sponzoringu a darov 
d/ z členských príspevkov od členov SZJ 
e/z príjmov z 2% podielu zo zaplatenej dane 
 
Pre rok 2007 sme žiadali MŠ SR o dotáciu vo výške 6 770 000 Sk s rozpadom ako je uvedené nižšie: 
 
Návrh rozpočtu na rok 2007 
 

  

športová príprava - sústredenia, výcvikové tábory, prípravné stretnutia, ... 600 000,- 
účasť na oficiálnych medzinárodných podujatiach doma a v zahraničí, na SP, EP, 
SPJ, EPJ, MT, ... 

800 000,- 

účasť na vrcholových podujatiach - MS, ME, MSJ, MEJ, MSK, MEK, ... 1 200 000,- 
účasť na OH, PH, EYOF, svetových univerziádach, školských a akademických MS, 
svetových hrách neolympijských športov, deaflympiádach, špeciálnych 
olympiádach, ... 

600 000,- 

materiálno-technické zabezpečenie (neinvestičného charakteru) pre športovú 
reprezentáciu 

400 000,- 

zdravotné zabezpečenie 120 000,- 
dopingová kontrola 30 000,- 
poplatky do medzinárodných organizácií 90 000,- 
zabezpečenie pravidelných domácich súťaží                                      

750 000,- 
činnosť orgánov a odborných komisií, školenia, semináre 250 000,- 
publikačná činnosť                                      

200 000- 
príspevky oddielom a klubom                                      

500 000,- 
réžia aparátu organizácie (prenájmy, poistenia, telekomunikácie, PHM, ...)                                      

380 000,- 
mzdy (vrátane odvodov) trénerov reprezentácie (v zamestnaneckom pomere) 300 000,- 
odmeny trénerov reprezentácie - živnosti, dohody, mandátne zmluvy 150 000,- 
mzdy (vrátane odvodov) pracovníkov aparátu (v zamestnaneckom pomere) 300 000,- 
odmeny pracovníkov aparátu - živnosti, dohody, mandátne zmluvy 100 000,- 
iné (rozpísať)     
A Spolu  6 770 000,- 
B Výška požadovanej dotácie 5 490 000,- 
(rozdiel A - B) Vlastné a iné zdroje  1 200 000,- 

 
 
Pre rok 2007 sme žiadali MŠ SR o dotáciu vo výške 6 770 000 Sk.  
Celková dotácia z MŠ SR bola zmluvou pre rok 2007 odsúhlasená vo výške 2 455 000Sk a 
200 000SK ako investícia /plavák/.   

PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory www.pdffactory.sk

http://www.pdffactory.sk
http://www.pdffactory.sk


 7 

Dostali sme teda len 36% zo žiadaných prostriedkov, čo je oproti roku 2006,  kedy sme 
dostali 49% z celkového množstva požadovaných prostriedkov rapídny pokles!!  
Ako odmena bolo od Úradu vlády SR dodatočne za umiestnenie na majstrovstvách sveta v Thajsku 
poskytnutých P. Polákovi 75000SK. 
 
Úhrn všetkých výnosov a nákladov za rok 2007 bol teda nasledovný: 
Porovnanie plánu a skutočnosti prerozdelenie finačných prostriedkov na rok 2007 k 
31.10.2007 
    

Príjmy Plán Skutočnosť Poznámka 
Zostatky k 31.12.2006 v TB  979 014,00 Sk   979 014,00 Sk    
Stav v pokladni  hotovosť k 31.12.2006  210 000,00 Sk   200 481,52 Sk    
Zmluva s MŠ SR  požiadavka na r.2007  2 085 000,00 Sk    1 950 000,00 Sk    
Dotácia na CTM MŠSR  370 000,00 Sk      320 000,00 Sk    
Dotácia na HIM MŠ /plavák WS/  200 000,00 Sk      200 000,00 Sk    
Odmena úrad vlády - Polák  75 000,00 Sk        75 000,00 Sk    
Príjmy z členského   110 000,00 Sk      148 902,00 Sk    
Príjmy z licencií  60 600,00 Sk                   -   Sk    
Príjmy z 2perc dane z roku 2006  -   Sk   1 248,00 Sk    
Príjmy z darov  -   Sk      600 000,00 Sk    
SOV-reklama                 -   Sk        80 700,00 Sk    
Úroky                 -   Sk          2 292,40 Sk    
        
Spolu príjmy:   4 089 614,00 Sk    4 557 637,92 Sk    
        

Výdaje Plán Skutočnosť Poznámka 
Reprezentácia A,B 300 000,00     451 858,28 Sk    
Financovia na základe 4TR/06 300 000,00       74 500,00 Sk    
CTM 300 000,00     296 960,02 Sk  účelová 
Preteky OH nádejí 70 000,00       70 000,00 Sk  účelová 
M-SR 2007 tech.zabezp.Interp. 320 000,00     227 504,00 Sk    
Poplatky medzi národných ALT 55 000,00     
Poplatky do ISAF a EUROSAF 0,00       24 896,65 Sk    
Dotácie klubom, ALT, KVO 200 000,00       39 560,00 Sk    
Športová diplomacia 60 000,00     
Školenia,semináre TR a ÚRK 80 000,00     
Publikácie Štart, ročenka 40 000,00     
Schôdze 50 000,00       47 447,50 Sk    
Služobné cesty pracovníci 0,00         3 328,00 Sk    
Služobné cesty garanti 40 000,00     
Internet, pošta, telefón,www. 80 000,00       35 755,30 Sk    
Nájmy, kancelárie, zasadn.miest. 70 000,00       49 033,00 Sk    
Režijný materiál 50 000,00       23 774,20 Sk    
Platby za služby, odmeny 0,00       31 880,00 Sk    
Odmena úradu vlády Polák 0,00       75 000,00 Sk    
Mzda pracovníka aj s odvodmi 300 000,00   účelová 
Stravné lístky zamestnanci 0,00 34 193,50   
Mzda pracovníka  0,00 185 948,00   
Odvody pracovníka 0,00 55 433,00   
Mzda trénera aj s odvodmi 200 000,00   účelová 
Mzda trénera  0,00 133 000,00   
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Odvody trénera   39 084,00   
VCS 100 000,00     101 056,00 Sk  účelová 
Čerpanie 2% na mládež 201 248,00     232 262,50 Sk    
Sponzorské mládež - výcvikové tábory       132 920,00 Sk    
      
Spolu  výdaje: 2 836 248,00 2 965 393,95   
Z toho účelová dotácia MŠ SR 970 000,00 915 674,52   
Ostáva k dispozícii:    1 592 243,97 Sk   

 
SZJ má vedené 2 účty. VÚB a TB. Na účet VÚB prichádzajú účelové prostriedky z MŠ SR, z ktorého sa 
musia vždy k 31.12. všetky prostriedky vyčerpať. V TB je vedený účet SZJ, tu môžu ostať konečné 
stavy. 
 

 Hotovostné zostatky 

Zostatok  
k 31.10.2007 
 

VÚB účet na štátne dotácie    502 180,58 Sk 
Tatrabanka účet SZJ 1 098 039,00  Sk  
Pokladňa po prepočte na SKK     34 970,44 Sk 
Spolu: 1 635 190,78 Sk 
 
Pri predpoklade doúčtovania všetkých akcií do 31.12.2007 a ak uvažujeme s doplatkom od MŠ SR do 
výšky 185 000SK podľa zmluvy, ostáva na účte  SZJ ku koncu roku 2007 cca 318 000SK. Tieto 
prostriedky je potrebné vyčerpať . Spracovávajú sa projekty na rok 2008. 
 Touto cestou vyzývam jednotlivé komisie a zástupcov ALT k dôslednému spracovaniu návrhu 
rozpočtu pre rok 2008, ktorý na základe posledných informácií musí byť odovzdaný na MŠSR do 
21.12.2007. Inými slovami, ktorá komisia resp. ALT si nepredloží požiadavky spracované vo forme 
podkladov do projektu pre rozpočet, nebude neskôr pri tvorbe rozpočtu akceptovaná. 
Nakoľko výsledky v okruhovom jachtingu sú čoraz horšie a v medzinárodnom poli s výnimkou P.Poláka 
nijaké, očakáva sa vzhľadom na tvrdú konkurenciu iných olympijských športov ďalšie krátenie 
rozpočtu. V prípade, že sa nepodarí zaobstarať potrebné prostriedky na činnosť pre rok 2008 z iných 
zdrojov, vzhľadom k neustále rastúcim nákladom bude aj základná činnosť SZJ v roku 2008 ohrozená.  
 
 
Na základe poskytnutých podkladov spracoval 
Matúš Orlovský 
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Príloha č.3 
 
Výročná správa komisie mládeže a CTM za rok 2007 

 
Vzhľadom na zviazanosť práce komisie mládeže a Centra Talentovanej mládeže, predkladáme správu 
o činnosti za rok 2007 spoločne. 
Zhrnutie: 
Práca s mládežou mala pre rok 2007 vytvorené dobré podmienky. Štátny rozpočet, príspevky  z  
dvojpercentnej dane a niektoré sponzorské dary zabezpečovali  dobrú finančnú základňu.  V súlade 
s aktivitou jednotlivých lodných tried prebehli viaceré výcvikové tábory. Veľká starostlivosť bola 
venovaná príprave a účasti na Preteky Olympijských nádejí v Maďarsku.  
 
Fungovanie a rozvoj CTM: 
Tu treba bližšie informovať, že podľa požiadaviek MŠ SR  má CTM zabezpečovať naozaj 
najvýkonnejších pretekárov, ktorí vykazujú jasný rast výkonnosti a po dvoch –troch rokoch dosahujú 
výsledky medzinárodnej úrovne. Aby túto povinnosť mohla plniť  bude treba zvýšiť kvalitu systematickej  
práce s mládežou v kluboch, pretože CTM by malo zabezpečovať významné tréningové bloky, 
uzatvárať niektoré etapy celkového rozvoja pretekára, oboznamovať ho s metódami prípravy a plniť 
kontrolnú a poradenskú  funkciu v jeho príprave. 
 
Hodnotenie  a výsledky: 

• Celoročné aktivity KM a CTM (pre konkrétny prehľad a zoznam akcií, viď finačné vyúčtovanie): 
Ak máme hodnotiť prácu s mládežou z tohto hľadiska, musíme sa v prvom rade pozrieť na výsledky 
našej mládeže najprv z hľadiska výsledkov a z posúdenia výkonnostného rastu jednotlivých pretekárov . 
Musíme konštatovať, že  od doby, kedy na žiaducej úrovni boli výsledky bratov Baranovcov v triede 
Cadet, nedosiahli sme žiadne výsledky podobného rangu. Určitým spôsobom môžeme hodnotiť kladne 
niekoľko výsledkov v triede Optimist, čím však výpočet z tohto hľadiska môžeme ukončiť. Hodnotenie 
z hľadiska uspokojivého rastu  výkonnosti je tiež náš výpočet úzky.  
Okrem už spomínaných optimistov, menovite M.Barana a A.Bilku a čiastočne D.Vaďurovej, D. Matušku, 
M.Babiakovej a M.Orlovskej,  môžeme do tejto kategórie zaradiť S.Borošovú v triede Laser. Sem by 
sme zaradili aj posádku E.Feriancová – T.Sadílková, ktorá sa ale medzičasom rozpadla a další rok nám 
ukáže, ako sa obidve členky tejto posádky zaradia. Sem by sme zaradili aj B.Kachniča, ktorý sa však 
bude musieť rozhodnúť pre niektorú triedu. Celkove na tento stav má čiastočne vplyv aj kryštalizácia 
niektorých mladých pretekárov pri voľbe lodnej triedy.  
Ďalšie posádky, ktoré sa v priebehu posledných rokoch ukazovali ako schopné vývoja, vo svojom vývoji 
ustrnuli. Príčiny sú rôzne, od nedostatku prípravy, absolvovania malého počtu pretekov, po 
nedostatočný záujem podávať dobré výsledky a veľmi často slabá kondičná pripravenosť. Jednu 
z týchto príčin napísal aj  jeden tréner v hodnotení VT na Balatone pred pretekmi OH nádejí - 
„u mnohých pretekárov  to vyzeralo tak, ako keby sa im vôbec nechcelo pretekať“ . 
Celkového počet aktívnych pretekárov v triede Optimist sa znižuje, čo  nám signalizuje, že základ našej 
závodnej činnosti do budúcnosti sa tiež  znižuje. Vlani a tento rok realizované náborové výcvikové 
tábory trocha celkový trend pozastavili, pre nasledujúce roky bude treba túto formu náboru mladých 
pretekárov rozvinúť do viacerých klubov a na všetky vody. V tejto oblasti najúspešnejšie si viedla 
Bratislava, Martin a Domaša. Výsledky úspešného náborového VT v Piešťanoch bude možné posúdiť 
až budúci rok- podľa počtu pretekárov , ktorí aktívne absolvujú jednotlivé preteky 
. 
Treba povedať, že príčiny  tohto stavu sú často hlbšie a komplikovanejšie a bez pomoci trénerov a aj 
rodičov sa nám nepodarí objektívne ich analyzovať a vytvoriť tak predpoklady na ich odstránenie. Na 
základe rozhovorov s trénermi i ďalšími odborníkmi na tieto otázky môžeme povedať, že okrem jasných 
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nedostatkov v oblasti tréningu /pravidelný tréning doma a tréning a účasť na veľkých pretekoch na 
väčších vodách, na vlnách/, vo vybavení lode a príslušenstva,  významnými nedostatkami je disciplína, 
ochota a vôľa pretekárov, následne aj fyzická kondícia, spojená s určitým stupňom  imunity. 
Preto pripravujeme celkové hodnotenie posádok zaradených do CTM s tým, že konečné závery 
hodnotenia  vypracujeme v nadväznosti na ich hodnotenia, hodnotenia ich osobných, alebo aspoň 
klubových trénerov, /prípadne i rodičov /ako i na základe rozboru rastu ich výkonnosti a pretekárskej 
aktivity v posledných rokoch. V celkovom hodnotení sa zoberú do úvahy aj výsledky ich fyzických 
testov. Neoddeliteľným prvkom hodnotenia bude aj posúdenie celkovej disciplíny, plnenie úloh, ako aj 
dodržiavanie termínov  na zasielanie požadovaných správ.. 
 

• Preteky Olympijských nádejí v Maďarsku:  
Táto aktivita mala dostatočne zabezpečiť prípravu pretekárov. Na základe hodnotenia  trénerov týchto 
VT mnohí zúčastnení pretekári prichádzajú však často  na VT  málo rozjazdení, väčšinou zo slabou 
kondičnou pripravenosťou a niekedy aj s zle pripravenou loďou. Určité nedostatky sa ukázali aj 
v disciplinovanosti pri zabezpečovaní lekárskych prehliadok.  
Zvýšenú aktivitu očakávame od mládežníckych ALT, ktoré by mali plniť svoje úlohy na výzvy pri návrhov 
na VT, na členov MRD , ale aj iniciatívne podávať návrhy na zlepšenia v práci s mládežou. 
 
Zámery práce KM a CTM v roku 2008: 

• Čakáme, že v najbližšej dobe nám dokončia odborníci súbory cvičení pre každodennú potrebu 
zvyšovania kondície pre vek do 10,do 15 a nad 15 rokov, ktoré rozošleme jednak všetkým 
pretekárom a kandidátom CTM, ale aj klubom podľa ich potreby.  

• Pretekárov požiadame o hodnotenie roka podľa vypracovanej osnovy.  
• O podobné hodnotenie jednotlivých pretekárov chceme požiadať osobných, klubových, či 

triedových trénerov.  
• V prvom štvrťroku predpokladáme VT zo základným  programom zabezpečujúcim vyhodnotenie 

roka a stanovenie plánov na rok 2008. Súčasne sa zabezpečia testy fyzickej pripravenosti. 
• Pri plnení úloh CTM sa predpokladá, že sa zabezpečí aj starostlivosť o mládež náborovými 

výcvikovými tábormi ako doteraz, pričom je v pláne príprava rôznych metodických materiálov.
  

V súvislosti s týmito úlohami konštatujeme, že veľkým problémom práce s mládežou je nedostatok 
aktívnych trénerov. Základom práce s mládežou je kvalitná ale aj početná trénerská základňa 
spolupracujúca s aktívnymi rodičmi a mladými pretekármi, ktorí pomáhajú pri tréningoch a akciách. 
Spresnenie plánu činnosti KM a CTM na rok 2008 dodáme po pridelení prostriedkov na mládež a po 
zverejnení základnej termínovej listiny na rok 2008. /pri tejto príležitosti poznamenávame, že dodnes 
MŠ SR nevydalo žiadne požiadavky na spracovanie projektov na rok 2008./ 
Záverom upozorňujeme ešte na jeden problém spojený so starostlivosťou o rast najlepších pretekárov. 
Regula CTM povoľuje starostlivosť o pretekárov do 18 rokov a v prípadoch mimoriadnej výkonnosti, či 
jasnom kvalitatívnom raste výkonnosti je limit starostlivosti 21 rokov.  Tento parameter môže využíva 
KM na to, aby  udržala „starších“ (19 - 21 ročných pretekárov  ) v kontakte  a mohli zostať zaradení 
v CTM. Práve títo pretekári  potrebujú špeciálny prístup a podporu (mnohokrát v tomto čase menia 
lodnú triedu a majú „nové životné situácie“ - zmena školy, zamestnanie, čo ovplyvňuje ich aktivitu 
a výkon) 
 Pretekári, u ktorých rast výkonnosti po dovŕšení  veku 18 rokov sa predpokladá tiež  ako úspešný, sú 
z hľadiska zväzu bez starostlivosti. Navrhujeme túto otázku riešiť v spolupráci s TR. 
 
V Bratislave 26.11.07      Oto Malý (CTM), Borka Bachratá (KM) 
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Príloha č.4 
 
Správa Medzinárodnej komisie SZJ 
Vypracovaná pre zasadanie Rady SZJ 1.decembra 2007 
 
Správu Medzinárodnej komisie vypracoval predseda komisie a predkladá ju 
rokovaniu Rady SZJ dňa 1.12.2007. Medzinárodná komisia pracovala v období od 
posledného Valného zhromaždenia v premenlivom zložení, kde najviac participovali 
Karol Rosmány najmä v kontakte s Rakúskym zväzom, ďalej Jaroslav Stahl a Dušan 
Vanický, posledne menovaný veľmi aktívne ohľadom kontaktov s medzinárodnými 
orgánmi rozhodcov a race officerov. Príležitostne MK spolupracovala aj s ďalšími 
členmi SZJ. 
Správu predkladáme v štruktúre podľa Programového vyhlásenia VV SZJ, kde sú 
jednolivé úlohy členené do kapitol podľa pôsobnosti jednotlivých komisií. 
 
 
1-VV predseda MK sa pravidelne zúčastňoval zasadaní VV, požadované podklady 

predkladal písomne vopred, zverené úlohy podľa možnosti plnil načas 
a v neprítomnosti predsedu VV viedol rokovania. Aktívne sa zúčastňoval ako 
zástupca SZJ na rokovaniach SOV, nielen valných zhromaždení, ale aj celého 
radu podujatí organizovaných SOV. 

 
2-SK, MK, ALT v spolupráci s ALT sa MK podieľala na včasnom získavaní 

termínových kalendárov hlavne susedných krajín za účelom zosúladenia 
termínov najdôležitejších pretekov (M SR). Tak isto sme získavali podklady 
o medzinárodných pretekoch ME,MS, kde MK aktívne prihlasovala pretekárov. 
Predseda komisie sa snaží udržiavať kontakt s funkcionármi okolitých zväzov 
práve z dôvodu lepšej informovanosti a spolupráce. 

 
5-VV, ALT dôležitou súčasťou medzinárodnej spolupráce sú Preteky olympijských 

nádejí, kde MK zabezpečovala korešpondenciu s organizujúcimi krajinami. 
Osobný kontakt potom svojou účasťou zabezpečoval Marian Babjak a komisia 
mládeže, ktorej sa problematika najviac dotýka. 

 
9-VV, SK v oblasti využívania a aktuálnosti webovej stránky SZJ sa predseda MK 

podieľal uverejňovaním noviniek a upozornení týkajúcich sa hlavne 
medzinárodných akcií, rovnako pobádal aj ostatných členov VV, respektíve 
jachtárov na čo najlepšie využívanie stránky na propagáciu jachtingu. 

 
10-ALT, MK zabezpečovala čiinnosti pri plnení základných povinností v styku 

z celosvetovými triedovými organizáciami, hlavne pri platení ročných 
poplatkov, pri tvorbe termínových kalendárov a pri zabezpečovaní účasti na 
zahraničných pretekoch. 
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  11-MK, VV v oblasti medzinárodnej spolupráce  sa predpokladalo udržovanie 

kontaktov s ISAF a EUSAF, ako i zo zahraničnými zväzmi, najmä okolitých 
štátov. Toto nebolo plnené k úplnej spokojnosti, pretože z dôvodu šetrenia 
finančných prostriedkov nebola zabezpečená osobná účasť nášho zástupcu 
na rokovaniach uvedených orgánov.  Prebehli viaceré rokovania a osobné 
návštevy s Rakúskym Zväzom Jachtingu kvôli zabezpečeniu našej účasti na 
usporiadaní World Saling Games (MS) 2006 na Neusiedlersee. Nakoniec zo 
spolupráce zišlo, nakoľko WSG neboli usporiadané v takom veľkom rozsahu 
ako pôvodne rakúski organizátori predpokladali. 

 
Záver Záverom možno konštatovať, že podobne ako mnohé oblasti činnosti 

Výkonného výboru SZJ aj činnosť medzinárodnej komisie je silne poznačená 
faktom, že všetci zúčastnení robia tieto aktivity dobrovoľne, na úkor svojho 
voľného (často aj pracovného) času, amatérsky a takmer bez finančných 
prostriedkov (mám na mysli prostriedky na vlastnú činnosť, nie honoráre za 
činnosť). MK by privítala väčšiu pružnosť zo strany sekretariátu, aby dostávala 
všetku korešpondenciu ihneď po doručení na zväz, aby mohla operatívne 
a hlavne aktuálne reagovať.  

 
 
 
 
 
Vypracoval: Peter Tomasch 
  v Bratislave, 26.11.2007 
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Príloha č.5 
 
 
Výročná správa Súťažnej komisie za rok 2007 
 
Súťažná komisia si na začiatku funkčného obdobia vytýčila nasledujúce úlohy: 

- Prehľadná  a organizovaná tvorba termínového kalendára 
- Podpora organizovania a zabezpečenia pretekov Slovenského pohára, Majstrovstiev 

Slovenskej republiky ako aj ostatných pretekov 
- Transparentná a prehľadná registrácia klubov a členov dostupná pre každého 
- Evidovanie výsledkov pretekov a zostavovanie priebežných rebríčkov hodnotenia 

výkonnosti pretekárov a klubov  
- Udržovanie aktuálnych kontaktných adries pre kluby, VV SZJ, ALT a KVO  
- Príprava publikácií Štart a Ročenka jachtingu 

 
Prehľadná a organizovaná tvorba termínového kalendára 
 Tvorba termínového kalendára je jednou z najdôležitejších úloh. Súťažná komisia 
s cieľom zlepšenia organizovanosti tvorby termínového kalendára podrobne popísala 
mechanizmus tvorby TK v Súťažnom poriadku. Napriek jasne definovanému postupu 
každoročne narážame ako na objektívne, tak i subjektívne problémy s tvorbou TK. Najväčší 
problém je v získaní podkladov od niektorých KVO a ALT. Napriek všetkému je možné 
konštatovať, že túto úlohu SK v rokoch 2005 – 2007 splnila. 
 
Podpora organizovania a zabezpečenia pretekov Slovenského pohára, Majstrovstiev 
Slovenskej republiky ako aj ostatných pretekov 
 Pre podporu zabezpečenia pretekov Slovenského pohára bol vytvorený systém 
automatického vyhodnocovania, ktorý zabezpečuje automatické prepočítanie poradia 
v Slovenskom pohári okamžite po zverejnení výsledkov pretekov. Tento systém spoľahlivo 
funguje a je využívaný ALT pre vyhodnocovanie SP. Tento rok sme odhalili drobnú 
programovú chybu pre vyhodnotenie výsledkov pre triedu Námorných jácht. Na odstránení 
problému sa v súčasnej dobe pracuje. 
 Súťažná komisia v súčinnosti s ÚRK prispieva k organizovaniu Majstrovstiev 
republiky jednotlivých lodných tried pomocou pri tvorbe rozpisu pretekov a plachtených 
smerníc. Podľa SUP by mali byť všetky rozpisy majstrovstiev predložené na schválenie VV 
SZJ do konca apríla. Väčšina usporiadateľov M SR tento termín ignoruje a pripravuje rozpis 
v časovom strese tesne pred pretekmi. Výsledkom je, že takéto rozpisy nestihne SK a ÚRK 
pripomienkovať a VV SZJ ich nemôže schváliť. Situáciu by sme chceli zlepšiť v nastávajúcom 
období hlavne častejším pripomínaním a vyžadovaním predloženia rozpisov M SR.  
 SK každoročne spracováva správu z M SR, ktorá je dostupné širokej verejnosti 
prostredníctvom WWW stránok. V tomto roku by sme do správy radi dostali aj prehľad 
čerpania finančných prostriedkov na zabezpečenie M SR. V súčasnej dobe je správa takmer 
hotová, čakáme na vyúčtovanie M SR KJ a bude zverejnená do konca roka.  
 SK zabezpečuje aj vyhodnotenie medzinárodných pohárových súťaží. S vyhodnotením 
Interpohára máme veľmi dobré skúsenosti a jeho priebežné a konečné vyhodnotenie prebieha 
hladko aj vďaka medzinárodnej spolupráci s Jurom Belounkom a Marianom Krupom. 
 Mierne problémy máme s vyhodnocovaním Česko-Slovenského poháru niektorých 
tried. Problémy vychádzajú zo skutočnosti, že podmienky hodnotenia závisia na 
medzinárodnom dohovore ALT. Tento by mal byť v súlade so Zakladajúcou listinou ČSP, čo 
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nie vždy platí. SK nie je schopná vykonať vyhodnotenie ak nie je informovaná o dohodnutom 
spôsobe hodnotenia. 
 
Transparentná a prehľadná registrácia klubov a členov dostupná pre každého 
 Registrácia pretekárov a výber pretekárskych licencií prebiehajú bez problémov 
a okamžitý stav registrácie je dostupný prostredníctvom WWW stránok. Pre zjednodušenie 
registrácie navrhujeme zmenu spôsobu platby registračných poplatkov. V súčasnej dobe je 
registračný poplatok za klub 2000 Sk a 20 Sk za každého pretekára. Navrhujeme registračný 
poplatok pre klub zvýšiť na 3000 Sk a zrušiť registračný poplatok za pretekára. Návrh 
predkladáme z dôvodu, že náklady spojené s dodatočnou registráciou člena sú 
niekoľkonásobne väčšie ako poplatok za registráciu. SK žiada Radu SZJ o schválenie 
navrhovanej zmeny registračných poplatkov. 
 
Evidovanie výsledkov pretekov a zostavovanie priebežných rebríčkov hodnotenia výkonnosti 
pretekárov a klubov 
 Evidovanie výsledkov z domácich pretekov je vďaka spolupráci s ÚRK a obzvlášť 
s Michalom Jančinom – tvorcom Regatového informačného systému – takmer bez problémov. 
Drobné problémy sa vyskytujú z dôvodu, že niektorí rozhodcovi nevykonávajú pravidelnú 
ročnú aktualizáciu systému. 
 Drobné problémy sú s vyhodnocovaním zahraničných výjazdov, pretože pretekári včas 
nedodajú SK výsledkovú listinu. V súčasnej dobe pracujeme sa systéme automatickej výmeny 
výsledkov s Českým zväzom jachtingu. 
 
Udržovanie aktuálnych kontaktných adries pre kluby, VV SZJ, ALT a KVO 
 V druhej polovici roka došlo k zmene na niekoľkých postoch ALT a VV SZJ, ktoré sme 
nestihli včas podchytiť. Adresár bude plne aktualizovaný pred začiatkom budúcej sezóny. 
 
Príprava publikácií Štart a Ročenka jachtingu 
 SK spracováva každoročne publikáciu ročenky Jachting. V poslednom období sme túto 
úlohu plnili spoľahlivo – včas a bez závažnejších nedostatkov. 
 Zo spätného pohľadu na rozhodnutie nevydávať publikáciu Štart v roku 2007 
hodnotíme toto rozhodnutie ako nesprávne. SK pripraví v roku 2008 návrh publikácie Štart 
v mierne zmenenej štruktúre. 
 
 
 Záverom mi dovoľte skonštatovať, že SK v uplynulom období plnila stanovené úlohy 
bez závažnejších nedostatkov. 
 
 
  Spracoval: Ing. Marián Babjak, PhD., predseda Súťažnej komisie 
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Príloha č.6 
 
 
Správa  lodiarskej komisie SZJ 
 
Z pohľadu plnenia programového prehlásenia VV SZJ ciele na úseku lodiarskej komisie 
splnené neboli. 
 V roku  2006 sa zasadnutí VV SZJ predseda lodiarskej komisie Jozef Králik nezúčastňoval. 
V roku 2007 bol do VV SZJ kooptovaný Miroslav Mokáň. Vypracoval plán činnosti LK, ktorý 
bol predložený na júnové  zasadnutie VV. 
 
13-LK 
 vyškolenie meračov a zavedenie aktívnej práce meračov pre jednotlivé lodné triedy. 
Vybudovanie knižnice meracích predpisov u nás aktívnych tried a zabezpečenie príslušných 
meracích zariadení a pomôcok , ako aj vybudovanie registra lodí jednotlivých tried na 
Slovensku a ich označenie. Tieto ciele splnené neboli. 
 
V Prešove 29.11.2007 
 
Miroslav Mokáň 
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Príloha č.7 
 
Správa ALT NJ / SANY  
 
Komisia námorných lodí v plnení úloh definovaných v „Programovom vyhlásení  VV SZJ“ si 
počínala zatiaľ dobre . Počet štartov  pretekárov námorných lodí stúpol v roku 2006 oproti 
roku 2005 o vyše 10 % a v roku 2007 oproti roku 2006 o viac ako o 18%. Tento trend sa 
očakáva i v budúcom roku a je spôsobený atraktívnosťou a relatívnou dostupnosťou väčšej 
skupiny občanov. Ďalším motivačným prvkom aktivity tejto skupiny pretekárov je tiež 
priebežné vyhodnocovanie poradia pretekárov a klubov.  
 
V priebehu tohto roka sa podarilo v značnej miere štandardizovať a vzájomne zladiť rozpisy 
a plachtené smernice pretekov M SR a Slovenského pohára. Rok 2006 bol posledným rokom, 
v ktorom sa ešte na pretekoch Slovenského Pohára a M SR pretekalo podľa Zadarského 
handicapu. Po vzájomnej koordinácii všetkých usporiadateľov sa už v tomto roku  
vyhodnocovali  výsledky len podľa handicapu ORC / IMS, čo je jednoznačne v súlade so 
svetovým trendom. Pre nefunkčnosť lodiadskej komisie sa nepodarilo vyškoliť našich meračov 
pre ORC a IMS. Tento problémom, ktorý mohol s tohto dôvodu vzniknúť pri vrcholových 
podujatiach , ako sú Slovenský Pohár a M SR, zabránila len dobrá spolupráca s meračmi 
a rozhodcami z Chorvátskeho jachtárskeho zväzu. 
Väčšiu pozornosť je treba tiež venovať zabezpečovaniu  maximálnej možnej bezpečnosti 
štartujúcich lodí. Mimo počtu doprovodných lodí/člnov (lekár, potápač) významným prvkom v 
skvalitňovaní bezpečnosti je (len vďaka sponzorom) zabezpečenie nepretržitého sledovania 
polohy všetkých lodí systémom GMS-BPS, čo je  podstatné zvýšenie bezpečnosti pretekárov 
pri orientačných plavbách.  
Komisia námorných lodí už niekoľko rokov rozvíja úspešne spoluprácu s  Českým zväzom 
jachtingu a jej ČANY /Česká Asociácia Námorného Jachtingu/. Vybrané české a slovenské 
preteky sú súčasťou Slovenského i Českého pohára, čo sa prejavuje vysokou účasťou českých 
posádok na našich pretekoch . Táto vzájomná konfrontácia našich aj českých posádok sa 
úspešne prejavuje aj zvyšovaním športovej úrovne slovenských posádok . V nemalej miere 
rozširovanie štartového poľa umožňuje  usporiadateľom pretekov zabezpečovať dostatok 
prostriedkov  na usporiadanie pretekov. Významne sa na raste kvality rozhodcovskej úrovne 
prejavuje vzájomná výmena našich rozhodcov s českými rozhodcami a úzka spolupráca 
s rozhodcami z Chorvátskeho jachtárskeho zväzu. 
 
V súčasnosti sa diskutuje a pripravuje nová koncepcia v organizovaní pretekov námorných 
jachiet t.j. stanoviť ktoré triedy/kategórie budú zaradené do pretekov M SR a Slovenského 
pohára; prehodnotiť športovú úroveň a hodnotenie individuálnych preplávb; podpora 
v organizovaní nískonákladových pretekov ( pre menej zdatných jachtárov);  
 
Komisia námorného jachtingu začiatkom budúceho roku plánuje na Valné zhromaždenie 
SANY prizvať nové kluby, ktoré nie sú v SANY, a tak organizačne zabezpečiť zastrešenie 
námorného jachtingu všetkými zainteresovanými klubmi. 
 
Bratislava, 15.11.2007                     
Miloš Kotlárik 
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Príloha č.8 
 
Správa o činnosti asociácií lodných tried . 

 
 
  Pri hodnotení práce lodných tried by som v prvom rade  spomenul plnenie úloh 
vyplývajúcich z programového vyhlásenia Zväzu  Slovenského Zväzu Jachtingu. 
 Väčšina našich asociácií LT spolupracuje pri tvorbe termínového kalendára. Viacej 
aktivity by mali vyvinúť niektoré lodné triedy pri zabezpečovaní účasti zahraničných 
pretekárov na našich majstrovstvách, prípadne na iných veľkých pretekoch. V oblasti tvorby 
termínových kalendárov v najbližších rokoch nás čaká perspektívna úloha vytýčená 
Výkonným Výborom,  vyvinúť aktivity  súvisiace s možnosťou získať na Slovensko vhodnú 
súťaž majstrovstiev Európy, alebo sveta. 
 Úlohu podporovať vývoj a tradície  Veľkej Ceny Slovenska, Interpohára  a pretekov 
Olympijských Nádejí  sa zväčša plní. Myslím , že určitý dlh máme v budovaní tradícií 
a popularity pretekov Slovenských pohárov, čo sa začína zabezpečovaním maximálnej účasti 
na týchto pretekoch, ako aj  ich úrovňou, hlavne pri vyhlasovaní  konečných výsledkov . 
 Uvedený materiál hovorí  o spolupráci s inými komisiami , čo sa nemohlo dariť 
napríklad  s lodiarskou komisiou, kde je veľa otvorených spoločných úloh, ako je sledovanie 
technického rozvoja tried, evidencia lodí, zabezpečovanie meračov tried, zabezpečovanie 
nových predpisov tried a mnohé ďalšie úlohy. 
 Ďalšie úlohy súvisia s povinnosťami, ktoré vyplývajú z organizačného poriadku SZJ. 
Bohužiaľ, nie všetky triedy si mnohé s týchto povinností plnia. Spomeniem iba niektoré, 
pretože všetci predsedovia tieto povinnosti ich povinnosti poznajú. Jednak z tohto predpisu, 
jednak preto, že prakticky na každú aktuálnu úlohu dostanú písomnú výzvu na jej plnenie. 
Preto teraz nebudem tieto úlohy vypočítavať.  

Rád by som však využil Vašu prítomnosť a vyzval Vás, aby ste urýchlene zaslali 
prehľad výsledkov MS, ME a iných veľkých pretekov o ktorých si myslíte, že by mali na 
ministerstve vedieť. Takmer obratom, do polovice decembra musíme poznať a v rámci 
projektov  predložiť na MŠ SR plán účasti na MS a ME 2008 . Je treba povedať, že 
potrebujeme uviesť aj predpokladané umiestnenia navrhovaných účastníkov, čo by sme pri 
tvorbe projektov radi vedeli od Vás, resp. od TR a KM., s ktorými pri konečnom znení 
projektov chceme spolupracovať. 

 Triedam, ktoré platia členské príspevky do medzinárodných organizácií je 
potrebné pripomenúť, že cez viaceré výzvy ešte neposlali podklady pre ich zaplatenie. 
Z najbližších úloh treba pripomenúť správu o zhodnotení  výsledkov 2007, o celkovom  raste 
výkonnosti pre celkovú správu zväzu.  Na základe tohto hodnotenia pripraviť spracovanie 
návrhov na zaradenie Vašich pretekárov do  reprezentačných družstiev. 

Okrem toho pre uvedenú správu potrebujeme včas  Vaše návrhy na Výcvikové tábory 
2008 . 

Záverom by som Vás rád požiadal, aby ste mi povedali, svoje pripomienky a návrhy na 
našu spoluprácu. Verím, že vo svojich správach prednesiete Vaše problémy  a návrhy na  
spoluprácu. 
 
 
O. Malý – zástupca ALT 
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Príloha č.9 
 

 
HODNOTENIE PRÁCE ÚSTREDNEJ KOMISIE ROZHODCOV SZJ ZA 
ROK 2007 
 
Hodnotenie práce URK je v rozčlenené do oblastí a cieľov popísaných v programovom 
vyhlásení URK, ktoré síce VV doteraz neschválil, ale URK sa ním napriek tomu riadi. 
 
OBSAH 
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2.4 Podpora prípravy vrcholných podujatí...................................................................21 

3 Upevňovanie začlenenia do štruktúr.............................................................................21 
3.1 Reprezentácia SZJ v športových štruktúrach SVK ................................................21 
3.2 Reprezentácia SZJ v medzinárodných športových štruktúrach .............................21 

4 Záver............................................................................................................................22 
 
 

1 Zvyšovanie popularity jachtingu na Slovensku 
1.1 a  1.2  Prehľad školení rozhodcov 

 
• URK pripravila v roku 2005 systém kvalifikácie rozhodcov podľa štandardov ISAF. 
Systém zahŕňa aj povinnosť preškolenia aspoň raz za 4 roky a zavádza nové špecializácie 
a triedy rozhodcov. URK rozhodla zavádzať nový systém postupne v 4 rokoch. 
 
• URK neusporiadala v roku 2007 školenie rozhodcov.  
(pozn.) Po schválení rozpočtu na rok 2007 URK okamžite navrhla termíny školení, ale bolo 
už neskoro – tesne pred jarnými prázdninami a sezónou -  a tak nedošlo k zhode 
v termínoch medzi školiteľmi a uchádzačmi. 
VV po tejto skúsenosti rozhodol (neoficiálnym vyhlásením ) už vopred o zabezpečení 
rozpočtu na školenie rozhodcov v nasledujúcom období.  
URK doporučuje výkonnému výboru schvaľovať rozpočet v dostatočnom predstihu pred 
koncom roka. 
 
• URK nezabezpečuje školenia v špecializácii UMPIRE, nakoľko nikto zo slovenských 

rozhodcov neabsolvoval takéto školenie.  Potreba umpirov dnes nie je na SVK zreteľná. 
V súvislosti so zvyšujúcou sa popularitou umpiringu v match racingu a team racingu, 
požiadavka na UMPIROV bude pravdepodobne narastať.  
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1.3 Zahraniční rozhodcovia na SVK 
• Na preteky námorných plachetníc v zahraničí boli pozvaní zahraniční rozhodcovia 

(CRO, CZE), na preteky v Matchracing (SLO a CZE). 

1.4 Prehľad školení pretekárov 
 

Školenia pretekárov URK ponúkla Športovej, Trénerskej i Mládežníckej komisii SZJ. 
Podľa mojich informácii sa uskutočnilo niekoľko školení, ale boli zabezpečované inými 
komisiami a rozhodcovia (školitelia) sa na nich zúčastňovali bez koordinácie URK. 
Nasledujúci výpočet školení je teda len informatívny: 
 
• Domaša júl 07 sústredenie mládeže 

školiteľ Vanický, rozsah – 5 hod. - základy pravidiel jachtingu 
 

• Domaša august 07 sústredenie mládeže 
školiteľ  Vanický, rozsah –2 hod - riešenie situácii  
 

• Skipper 07 „námornícka konferencia“ 
Na konferencii skipper 07 Hriňová v novembri 07 sa uskutočnilo školenie – prednáška na 
tému PPJ 05-08. rozsah 2x 1 hodina. Prednášajúci: Vanický 
 
 
 
 

2 Zvyšovanie kvality jachtingu na SVK 
2.1 Riadenie kvality rozhodovania na SVK 

URK zaviedla v roku 2006 v spolupráci s ŠK do SUP nový systém angažovania 
rozhodcov na preteky. Podľa nového systému  organizátor pretekov musí osloviť  
a angažovať rozhodcu s príslušnou kvalifikáciou, ale podľa vlastného výberu. Tento systém 
by mal jednoducho zabezpečiť rozhodcov, s ktorými sú organizátor, tak aj účastníci pretekov 
spokojní.  

Po úvodných nedorozumeniach sa systém ujal predpokladám k spokojnosti pretekárov 
i organizátorov. 

Systém evidovania výsledkov z pretekov o pretekároch, triedach, kluboch zabezpečuje 
i evidenciu práce a kvalifikácie rozhodcov veľmi pohodlne. 

 
DOPORUČENIA Pre zmenu SW na spracovanie výsledkov 
SW používaný v CZE zabezpečuje funkcie, ktoré by mohli byť užitočné aj pre SVK. 
Napr.: 
o  ORC (IMS) handikepové hodnotenie preteku, 
o  možnosť neškrtať zvolenú (najčastejšie navigačnú) rozjazdu,  
o možnosť zdvojnásobiť bodovú hodnotu rozjazdy (navigačnej v námornom 

jachtingu alebo finálovej v okruhovom). 
o možnosť uvádzania sponzora, čísla lode,  

CZE systém používa na zadávanie bodov pretekárov zo zahraničných pretekov systém 
formulára, ktorý vyplní pretekár. 
 
Podobnosť systémov SVK a CZE zachytávania histórie a hodnotenia výkonov jednotlivcov, 
tried i oddielov je veľká, avšak drobné rozdiely znemožňujú automatizáciu evidencie 
výsledkov z CZE elektronických dokumentov. 
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Napr.: 
o rozdielnosť v evidenčnom čísle jachtárskej licencie ( o 1 číslicu naviac v CZE)   
o rozdiel v koeficientoch pretekov (CZE používa aj k1 a Majstrovstvá krajiny sú 6. 

Na SVK je teda každý koeficient o cca 1 bod vyšší.) 
 

 
Počet aktívnych ROZHODCOV v krajoch za rok 2007 (2006)   

kraj/kvalifikácia ú+i 1 2 3 Spolu  
západ 4 (3) 4 (4) 3 (2)  8 (11) 20 (20)  
stred 4 (3) 1 (1) 3 (5) 9 (5)  17 (14)  
východ 1 (1) 2 (2) 1 (1) 9 (11) 13 (15)  
total 9 (7) 7 (7) 7 (8) 26 (27) 50 (49)  
       
       
Počet aktívnych HLAVNÝCH ROZHODCOV v krajoch  2007 (2006)  

kraj/kvalifikácia ú+i 1 2 3 Spolu  
západ 3 (3) 2 (2)  1 (0) 0 (1) 6 (6)  
stred 3 (4) 1 (1) 1 (1) 3 (2) 8 (8)  
východ 1 (1) 2 (2) 1 (1) 4 (2) 8 (4)  
total 7 (8) 5 (5) 3 (2) 7 (56 22 (18)  
 
Najaktívnejší rozhodcovia v krajoch – počty absolvovaných pretekov 2007 (2006)  

kraj 
Počet pretekov 

2007 
Počet 

pretekov 2006 
Počet bodov 

2007 
Počet bodov 

2006 
západ Boroš 10 Boroš 8 Boroš 506 Boroš 570
stred Sloboda 10 Kopp 8 Kopp 415 Kopp 776

východ 
Vanicky 21 
Mokan 14

Vanický 19  
Mokáň 15

Vanicky 1316
Mokáň 627

Vanicky 736 
Mokáň 537  

 
 

2.2  Tvorba školiacich materiálov 
• URK vypracovala nasledujúce školiace materiály – prednášky v elektronickej forme. 

o Organizácia jachtingu  (2006) 
o Manažment pretekov (ISAF) (2006) 
o Práca pretekovej komisie (ISAF) (2006) 
o Prehľad PPJ 05 08  (2006) 
o PPJ 05 08 o stretávaní lodí (2006) 
o SUP 2006    (2006) 
o VPS 2006     (2006) 

 
• URK publikovala nasledujúce preložené rozhodcovské materiály ( v roku 2005). 

o PPJ 05 - 08  
o Manuál IJ  04 
o Výklad pravidla 42 nedovolený pohon 
o Komentár k videu o pravidle 42 

 
• V procese prekladu ( Ing S. Haltenberger), tesne pred ukončením, je rozsiahly 

materiál – International race officer manual - Manuál rozhodcu, ktorý môže slúžiť 
rozhodcom ako študijný materiál až po úroveň International Race officer. 
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2.3 Zabezpečenie fair play v pretekaní 
Neviem vysledovať priamy príspevok k tomuto cieľu.  
 

2.4 Podpora prípravy vrcholných podujatí 
Prípravou (prekladom) vzorových elektronických materiálov ROZPIS a PLACHETNÉ 

SMERNICE, ako aj publikovaním školiacich materiálov a školeniami je položený základ 
k štandardizovaniu postupov vrcholných športových podujatí.  

V samotnej príprave jednotlivých podujatí v roku 2007 URK nebola žiadaná konať, ani 
nekonala. 

 
V roku 2007 VV rozhodol na podnet URK oceniť prácu niektorých rozhodcov udelením titulu 

zaslúžilý rozhodca. 
URK navrhuje vytvoriť trvalý priestor pre zverejnenie takto odmenených funkcionárov 

SZJ.  (web SZJ) 
URK navrhuje udelenie titulu rozhodcom, ktorí  

• dlhodobo rozhodovali preteky 
• dlhodobo rozhodujúcim spôsobom viedli jachtárske aktivity v regióne 
• vychovali ďalších rozhodcov  

 
 
 

3 Upevňovanie začlenenia do štruktúr 
3.1 Reprezentácia SZJ v športových štruktúrach SVK 
URK nezabezpečovala v roku 2007 reprezentáciu SZJ v žiadnych športových štruktúrach 

SVK. 

3.2 Reprezentácia SZJ v medzinárodných športových štruktúrach 
Na zahraničných pretekoch rozhodovali v roku 2007 nasledujúci rozhodcovia: 
Boroš 
Stahl 
Vanický 
 
V zahraniči na SVK pretekoch (NJ) rozhodovali nasledujúci SVK rozhodcovia: 
Marynčák 
Mokáň  
Szabari 
Vanický 
 

 
URK mala v pláne zúčastniť sa v 1 decembrovom víkende 2007 zasadnutia komisie 

rozhodcov EUROSAF v Zurichu  (D. Vanický), ale kvôli konfliktu termínov so 
zasadnutím Rady, VV a dekorovania zaslúžilých rozhodcov sa nezúčastní osobne, 
ale požiadavky na koordináciu budú riešené elektronickoukomunikáciou. 

 
 

Stretnutie má za cieľ: 
o koordinovať výmenu rozhodcov medzi krajinami EUROSAF 
o školiť o novinkách v oblasti riadenia pretekov a riešení protestov 
o sprostredkovať skúseností pri riadení pretekov v novom OH systéme 
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4 Záver 
 

Po zvážení horeuvedených faktov URK navrhuje pre obdobie 2008 tieto doplnkové ciele: 
 

1. Zabezpečiť a ujasniť rozsah financovania rozhodcovských školení . 
2. Uviesť do praxe regionálne školenia   
3. Koordinácia školení pretekárov o pravidlách cez URK 
4. Evidencia práce rozhodcov v zahraničí a zahraničných rozhodcov na SVK 

pretekoch ( spolupráca s SK)  
5. Zlepšenie spolupráce IS Regis s hendikapovými systémami a s CZE systémom. 

Prispenie k zavedeniu MERAČOV do práce SZJ.  
6. Prispenie k zavedeniu UMPIROV do práce SZJ.  
7. Zavedenie pravidelnej súťaže o cenu Fair play ( so SK)   
8. Zavedenie pravidelného slávnostného dekorovania zaslúžilých rozhodcov.  

 
Dušan Vanický 

                   Predseda ÚRK
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Príloha č.10 
 
 
 
Správa o činnosti Trenerskej komisie VV SZJ. 
 
Komisia pracovala v zložení Paed.Dr.Milan Puchoň (predseda), Paed.Dr.Ján Kaňuk 
a Paed.Dr.Vladimír Psalman. 
V rokoch  2005 a 2006 po úvodnom začlenení sa do štruktúry VV SZJ sme sa zamerali najmä 
na oblasť reprezentácie v smere zabezpečenia aspoň minimálne nutných podmienok pre 
perspektívnych pretekárov. Ako prioritnú úlohu sme si stanovili zmeniť existujúci spôsob vo 
vytváraní a financovaní reprezentačných družstiev v jachtingu. Pôvodne sme mali záujem 
tzv.ušiť na mieru športovú prípravu pre našich najlepších pretekárov, ale tento zámer sa 
stretol vzhľadom na nejasnosti v možných fin.dotáciách s nepochopením. Nakoniec sme teda 
museli iba urobiť malé kozmetické úpravy v existujúcej Smernici TR 4. Nová Smernica 
TR4/2006 bola schválená v máji 2005 a je uverejnená na našich stránkach www.sailing.sk.  
Najväčšie šance, ohľadne účasti slovenských jachtárov na OH 2008, sme videli  v lodnej 
triede Windsurfing. Bolo potrebné zabezpečiť nákup nových OH plavákov Neilpryde RSX. Na 
druhej strane TK veľmi jasne stanovila podmienky ktoré museli naši najlepší pretekári v LT 
WS Patrik Pollák a Martin Lapoš splniť aby mohli počítať s finančnou podporou SZJ. Obaja 
menovaní obdržali návrh zmluvy na zakúpenie nových  OH plavákov, kde sa zaväzujú k svojej 
účasti na OH príprave. Bola im ponúknutá jednorázová dotácia vo výške 50000,- Sk a pôžička 
vo výške 100000,- Sk ktorú v prípade získania kvalifikačného umiesnenia nebudú musieť 
vrátiť. Uvedené podmienky, stručne povedané, akceptoval len Patrik Pollák. Martin Lapoš sa 
vzhľadom na svoje pracovné zaneprázdnenie v najbližšom období vzdal účasti na príprave na 
OH 2008 pod záštitou SZJ. 
V priebehu roku 2006 sa Patrik Pollák veľmi aktívne zúčastňoval na plánovanej OH príprave 
a popri účasti na významných medzinárodných regatách, hlavne v LT RSX a Raceboard, 
dokázal plniť základné podmienky NŠC a dostal sa tak do odborného diagnostikovaného 
sledovania NŠC. Po splnení tabulkových kritérií a akceptácií podmienok sa stal Patrik Pollák 
v roku 2007 prvým jachtárom, členom NŠC. Mimo finančnej podpory z NŠC sa podarilo 
dostať Patrika pod odborné sledovanie aspoň pokiaľ ide o oblasť fyzickej pripravenosti.  
V stručnosti mi dovoľte uviesť naše najlepšie výsledky (podrobne sú na www.sailing.sk ) :   
2006 – 1.miesto MS RAO, účasť v RSX na Hyer,ISAF World, SPA, Kiel Week, MS RSX. 
2007 – 3.miesto MS RAO,4.miesto ME RAO, účasť v RSX na Hyer, ISAF World,Kiel Week.  
Tesne nám ušla kvalifikácia na OH 2008 ktorá bola na ISAF World 2007 v Cascais. Tu sa 
Patrik v redukovanom poradí umiestnil na 28 mieste, pričom 26 štátov postupovalo. 
Iba pripomínam že v roku 2007 TK vypracovala „ Zmluvu o zabezpečení prípravy 
reprezentanta“ ktorá je dnes už obojstranne podpísaná. Zmluva presnejšie určuje práva 
a povinnosti SZJ a nášho reprezentanta Ing. Patrika Polláka v OH LT RSX.   
Ohľadne sezóny 2007 prikaldám aj Správu o priebehu a výsledkoch sezóny 2007 vypracovanú 
pretekárom Patrikom Pollákom pred odchodom na druhé kvalifikačné preteky na OH 2008, 
ktoré sa budú konať v januári 2008 v Aucklande na Novom Zélande. Tu budeme musieť 
obsadiť do 8 miesta v redukovanom  poradí aby sme postúpili na OH 2008. 
 
Vzhľadom na široký záber otázok a povinností ohľadne reprezentácie, podarilo sa TK SZJ 
v priebehu roku 2007 realizovať v metodickej oblasti iba školenie trénerov 3.triedy. Školenie 
v plnej miere absolvovali traja a ďalší siedmi uchádzači sa stanú novými trénermi 3.triedy až 
po absolvovaní praktickej časti v priebehu roku 2008.     
 

PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory www.pdffactory.sk

http://www.sailing.sk
http://www.sailing.sk
http://www.pdffactory.sk
http://www.pdffactory.sk


 24 

 
                                                        - 
 
                                                             
 
V priebehu roku 2008 sa chceme zamerať aj na revidovanie existujúceho zoznamu trénerov.  
V tomto smere by som vás chcel požiadať o spoluprácu. Poprosil by som preto všetkých 
predsedov KVO aby mi po obdržaní existujúceho zoznamu trénerov nahlásili a pomohli tak 
doplniť staro-nové údaje.  
Rovnako plánujeme v najbližšom období v spolupráci s komisiou mládeže vyhľadať vhodných 
trénerov oblastí a zaviesť podľa našich finančných možností systém ich odmeňovania.  
Ohľadne metodických materiálov sme očakávali prejavený záujem zo strany KM ale doposiaľ 
sa z ich strany neprejavila žiadna požiadavka o spoluprácu. Rovnako nám chýbajú 
hodnotenia resp. správy z VT konaných a organizovaných pod hlavičkou komisie mládeže. 
Pokiaľ teda neobdržíme v budúcnosti tieto podklady alebo aspoň základnú informáciu 
o účasti, nedokážeme dávať návrhy na skvalitnenie ich práce a následne tak nedokážeme 
zabezpečiť výkonnostný rast mladých talentovaných jachtárov.  
V tomto smere mi dovoľte vyjadriť aj moje poľutovanie, že sme nedokázali ako členovia VV 
SZJ vytvoriť podmienky, ktoré by lepšie podchytili a využili výrazné talenty slovenského 
jachtingu. Ide najmä o pretekárov ktorý dosiahli v LT Optimist a Cadet veľmi pekné 
medzinárodné výsledky a mali aj výraznú podporu  rodičov. Rozpadla sa nám veľmi 
perspektívna posádka Nikola Očenášová – Lucia Olšanová, ale aj podpora a smerovanie 
nadpriemerne talentovaných mladých pretekárov ako je Jakub Kaňuk, Mirko Baran ml. a 
kosatník Boris Hnilica bolo a je na takej úrovni, že pokiaľ niečo neurobíme, budeme môcť 
v globále konštatovať, že výkonnostný okruhový jachting sa v 18 roku veku pretekára skončil.  
 
V závere iba stručne zhodnotím že sa nám dobre spolupracovalo so súťažnou, hospodárskou, 
manažérskou a rozhodcovskou komisiou. Veľké rezervy a nedostatky má naša spolupráca 
s komisiou mládeže, CTM a sekretárom SZJ. 
 
 
V Bratislave 30.11.2007                                                         Paed.Dr.Milan Puchoň 
                    Predseda TR SZJ 
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Príloha č.11 
 
                                                 
Správa o priebehu a výsledkoch sezóny 2007 Patrika P O L L Á K A , reprezentanta 
Slovenskej republiky v jachtingu. 
 
     V úvode hodnotiacej správy chcem konštatovať, že uplynulá sezóna 2007 bola z môjho 
pohľadu veľmi náročná, ale v konečnom hodnotení úspešná. Absolvoval som 23 pretekov 
rôznej náročnosti v dvoch triedach : 
 
                                 Olympijskej triede Neil Pryde RS:X  
                                 Triede RACEBOARD  
 
 
Celú koncepciu sezóny , stanovenie výkonnostných cieľov a účasť na vybraných regatách som 
prerokoval a koordinoval s predsedom Trénerskej rady Dr. Puchoňom a po schválení môjho 
plánu vo VV ZSJ som tento napĺňal podľa možností.  
 
Olympijská trieda RS X: 
 
Absolvoval som dve sústredenia v USA a Španielsku na začiatku sezóny spojené s pretekmi a 
ďalších 6 regát svetového pohára. Vyvrcholením tejto časti sezóny boli Majstrovstvá sveta v 
Portugalsku (prvý kvalifikačný pretek na OH 2008 v Číne). Podrobnosti o tejto regate som 
opísal a analyzoval v správe z preteku , preto sa len vrátim k celkovému zhodnoteniu. 
Dosiahnutý výsledok je reálnym odzrkadlením mojich schopností pri  nulovom servise počas 
tohto náročného preteku . Bojoval som proti celej svetovej špičke osamotený ako prst.. 
Poučením z tohoto preteku musí byť fakt že na vyznamných regatách kde sa rozhoduje, je 
nutné mať pri nespoľahlivosti momentálneho olympijskehio materiálu podporu na vode 
v podobe zručného trenera a motorového člnu. 

Medzi úspešné výsledky uplynulej sezóny považujem 5 miesto na Garde - ITA, 12 
miesto v Kieli - GER a 24 miesto na SPA v NED. 

Ako veľké pozitívom hodnotím zakúpenie nového typu olympijského plaváka RS:X s 
náhradným vrškom SZJ, žiaľ že až po kľúčových pretekoch v sezóne. Som však materiálne 
plne zabezpečený pre rozhodujúci nominačný pretek na Novom Zélande v januári 2008. 
 
Trieda RACEBOARD: 
 
Koncepcia môjho pretekania v sezóne 2007 nadväzovala na minuloročný historický zisk titulu 
Majstra sveta v triede Raceboard v Thajsku. Išlo o účasť na Majstrovstvách Európy vo FRA, 
kde som obsadil zemiakovú 4 priečku . Vyvrcholením celej sezóny bola účasť na MS v 
Argentíne. Získaním bronzovej medaily som dokázal vôbec prvý v histórii slovenského 
jachtingu byť dva roky po sebe na ..“bedni“. Mrzí ma len skutočnosť, že niektorí považovali  
neobhájenie titulu za neúspech.  
Osobitne chcem kladne zhodnotiť moje 2. miesto na Svetovom pohári raceboardovej triedy 
KONA vo FRA . 
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Popri náročnom kalendári a najmä množstvu zahraničných štartov sa mi podarilo absolvovať 
na domácich vodách 4 preteky Slovenského pohára, v ktorom  som zvíťazil. 
 
ŠTATISTIKA : 
 
- v sezóne som odjazdil              -         22 regát 
                                                   -        154 rozjazd 
                                                   -          49 víťazných rozjazd 
 
- získal som  v hodnotení           -     113 497 bodov  
 
- štartoval som v USA, ITA, ESP, FRA, CZE, GER, NED, POR, SUI, ARG. 
 
NA ZÁVER: 
 

Chcel by som aj touto cestou kladne ohodnotiť moju spoluprácu s predsedom TR SZJ 
Dr. Puchoňom počas celej sezóny, či už išlo o zmluvu Reprezentanta, finančné preplácanie 
regát, spoluprácu pri spracovaní plánu na sezónu, alebo operatívnu komunikáciu a 
konzultácie pri stanovení aktuálnej stratégie a riešenie vzniknutých problémov. 
 

Moju tohoročnú sezónu ale ešte nekončím, lebo v rámci prípravy na MS RS X na 
Novom Zélande v januári 2008 odchádzam 27.12.2007 do Austrálie , kde by som sa chcel v 
Sydney zúčastniť ešte posledných pretekov svetového pohára tejto sezóny. Cieľom je aj 
zajazdiť nový materiál a odhaliť jeho prípadné chyby ešte pred rozhodujúcimi pretekmi 
olympijskeho cyklu. 
 
 
Správa ALT NJ / SANY pre Radu SZJ 1.12.2007 
 
Komisia námorných lodí v plnení úloh definovaných v „Programovom vyhlásení  VV SZJ“ si 
počínala zatiaľ dobre . Počet štartov  pretekárov námorných lodí stúpol v roku 2006 oproti 
roku 2005 o vyše 10 % a v roku 2007 oproti roku 2006 o viac ako o 18%. Tento trend sa 
očakáva i v budúcom roku a je spôsobený atraktívnosťou a relatívnou dostupnosťou väčšej 
skupiny občanov. Ďalším motivačným prvkom aktivity tejto skupiny pretekárov je tiež 
priebežné vyhodnocovanie poradia pretekárov a klubov.  
 
V priebehu tohto roka sa podarilo v značnej miere štandardizovať a vzájomne zladiť rozpisy 
a plachtené smernice pretekov M SR a Slovenského pohára. Rok 2006 bol posledným rokom, 
v ktorom sa ešte na pretekoch Slovenského Pohára a M SR pretekalo podľa Zadarského 
handicapu. Po vzájomnej koordinácii všetkých usporiadateľov sa už v tomto roku  
vyhodnocovali  výsledky len podľa handicapu ORC / IMS, čo je jednoznačne v súlade so 
svetovým trendom. Pre nefunkčnosť lodiadskej komisie sa nepodarilo vyškoliť našich 
meračov pre ORC a IMS. Tento problémom, ktorý mohol s tohto dôvodu vzniknúť pri 
vrcholových podujatiach , ako sú Slovenský Pohár a M SR, zabránila len dobrá spolupráca s 
meračmi a rozhodcami z Chorvátskeho jachtárskeho zväzu. 
Väčšiu pozornosť je treba tiež venovať zabezpečovaniu  maximálnej možnej bezpečnosti 
štartujúcich lodí. Mimo počtu doprovodných lodí/člnov (lekár, potápač) významným prvkom 
v skvalitňovaní bezpečnosti je (len vďaka sponzorom) zabezpečenie nepretržitého sledovania 
polohy všetkých lodí systémom GMS-BPS, čo je  podstatné zvýšenie bezpečnosti pretekárov 
pri orientačných plavbách.  
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Komisia námorných lodí už niekoľko rokov rozvíja úspešne spoluprácu s  Českým zväzom 
jachtingu a jej ČANY /Česká Asociácia Námorného Jachtingu/. Vybrané české a slovenské 
preteky sú súčasťou Slovenského i Českého pohára, čo sa prejavuje vysokou účasťou českých 
posádok na našich pretekoch . Táto vzájomná konfrontácia našich aj českých posádok sa 
úspešne prejavuje aj zvyšovaním športovej úrovne slovenských posádok . V nemalej miere 
rozširovanie štartového poľa umožňuje  usporiadateľom pretekov zabezpečovať dostatok 
prostriedkov  na usporiadanie pretekov. Významne sa na raste kvality rozhodcovskej úrovne 
prejavuje vzájomná výmena našich rozhodcov s českými rozhodcami a úzka spolupráca 
s rozhodcami z Chorvátskeho jachtárskeho zväzu. 
 
V súčasnosti sa diskutuje a pripravuje nová koncepcia v organizovaní pretekov námorných 
jachiet t.j. stanoviť ktoré triedy/kategórie budú zaradené do pretekov M SR a Slovenského 
pohára; prehodnotiť športovú úroveň a hodnotenie individuálnych preplávb; podpora 
v organizovaní nískonákladových pretekov ( pre menej zdatných jachtárov);  
 
Komisia námorného jachtingu začiatkom budúceho roku plánuje na Valné zhromaždenie 
SANY prizvať nové kluby, ktoré nie sú v SANY, a tak organizačne zabezpečiť zastrešenie 
námorného jachtingu všetkými zainteresovanými klubmi. 
 
Bratislava, 15.11.2007                    Miloš 
Kotlárik 
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