
Zápisnica z Generálneho zhromaždenia Slovenského zväzu jachtingu 
Hotel Kultúra Ružomberok 08.02.2020 

 
Program:  

 Schválenie Rokovacieho poriadku  
 Voľba komisií  
 Schválenie programu zasadnutia  
 Kontrola úloh  
 Správa predsedu  
 Správa o hospodárení a návrh rozpočtu na rok 2020  
 Správy jednotlivých komisií  
 Návrhy zmien stanov, smerníc a poriadkov SZJ  
 Voľby  
 Ocenenie jachtárov roka 2019  
 Udelenie ocenení SZJ  
 Prestávka  
 Diskusia  
 Správy ALT a KVO  
 Prezentácia dosiahnutých výsledkov MS, ME  
 Diskusia 
 Schválenie uznesení  
 Záver 

 
Marián Babjak uvítal všetkých účastníkov Generálneho zhromaždenia.  
 

1. Schválenie Rokovacieho poriadku  
Rokovací poriadok bol jednohlasne schválený – 70 prítomných mandátov.  
 

2. Schválenie volebného poriadku  
Volebný poriadok bol jednohlasne schválený – 70 prítomných mandátov.  
 

3. Voľba komisií  
Návrhová komisia v zložení – Peter Repáň, Adam Brestovský, Martin Peťko - bola jednohlasne 
schválená – 70 prítomných mandátov.  
Volebná komisia v zložení – Miroslav Mokáň, Ingrid Benčeková, Pavol Andel - bola jednohlasne 
schválená – 70 prítomných mandátov.  
Mandátová komisia v zložení – Zuzana Vargová, Martina Kaňuková, Lenka Stoláriková - bola 
jednohlasne schválená – 70 prítomných mandátov.  
Marián Babjak požiadal o zmenu programu a doplnenie dvoch bodov. V bode Návrhy zmien stanov, 
smerníc a poriadkov SZJ doplniť body: a) Koncepcia štátneho trénera, b) Závery z workshopu ku 
koncepcii rozvoja 2024, 2028 
Zmena programu bola schválená jednohlasne - 70 prítomných mandátov. 
 

4. Kontrola úloh  
Všetky úlohy vyplývajúce z GZ 2019 boli splnené.  
 

5. Správa predsedu 



Marián Babjak zhrnul činnosť Slovenského zväzu jachtingu v roku 2019. Zameral sa na oblasti, 
v ktorých má SZJ rezevy – napr. tréningové centrá a lokálne sústredenia na niektorých vodách. Na 
rozvoj tejto oblasti sme získali v roku 2019 finančné prostriedky zo SOŠV (financie budú pridelené 
v roku 2020) v projekte Modernizácia a rekonštrukcia infraštruktúry. Vyzdvihol aktívnu účasť našich 
školiteľov na vzdelávaní športových odborníkov. Zároveň upozornil predsedov klubov na včasné 
a správne zúčtovanie príspevkov klubom. Zdôraznil, že prechodné obdobie končí a vyúčtovania 
doručené po termíne budú vrátené klubom. Zároveň požiadal, aby GZ prijalo uznesenie v tomto 
smere. Venoval sa aj zmenám v zákone o športe.  
Správu predsedu krátkym sumárom o antidopingu doplnil kontrolór športu Štefan Brestovský.  
 

6. Správa o hospodárení a návrh rozpočtu na rok 2020  
Igor Lehota predložil správu o hospodárení a návrh rozpočtu na rok 2020.  
 

7. Správy jednotlivých komisií  
Správy jednotlivých komisií boli zverejnené na webovej stránke pred konaním GZ. 
Správu Trénerskej rady, Komisie mládeže a ALT okruhový jachting odprezentoval Jakub Kaňuk. 
Správu Súťažnej komisie odprezentoval Adam Brestovský. 
Správu Kontrolnej komisie odprezentoval Ľuboš Kurej.  
 

8. Návrhy zmien stanov, smerníc a poriadkov SZJ  
 F5 - TR5 2020 

Marián Babjak prezentoval zmeny:  
kritéria zaradenia do OH reprezentácie – zmena vo WS – umiestnenie do 80% pretekajúcich lodí, 
kritériá zaradenia do štátnej reprezentácie  
vylúčenie zo štátnej reprezentácie –zmena formulácie z textu “može byť vylúčený“ na “ bude 
vylúčený“ 
doplnenie  ďalších lodných tried - zmeny týkajúce sa dvojposádkových lodí  
Návrh – Slovenský modelársky zväz – zaradenie RRP do štátnej repre – čl. 2 bod 7. Návrh bol po 
diskusii stiahnutý.  

 SUP2020  
Nové lodné triedy, upresnenie RRP, zmena koeficientov na zahraničných pretekoch, zmeny pri rušení 
a prekladaní pretekov. 

 F4 - Finančné ohodnotenie trénerov  
Zmeny sa týkajú cestovných náhrad pre trénerov na lokálnych sústredeniach.  

 Príspevky klubom a pretekárske licencie 
Návrh na zmenu smernice F2 – p. Jankovič požadoval zvýšenie koeficientu pre RRP na 0,2 – návrh 
hlasovaním neprisiel.  
 
Marián Babjak požiadal o zmenu programu. Ďalším bodom programu sú voľby. Zmena programu bola 
bola jednohlasne prijatá – 71 mandátov.  
 

9. Voľby 
Výsledky volieb sú súčasťou zápisnice.  
 

10.  Návrhy zmien stanov, smerníc a poriadkov SZJ  
Miroslav Baran prezentoval návrh Jachtárskej Ligy. 
Matej Brestovský prezentoval návrh Koncepcie štátneho trénera. 
Milan Loukota prezentoval závery workshopu ku koncepcii rozvoja 2024, 2028 



 
11. Ocenenie jachtárov roka 2019 

Marián Babjak spolu s Lenkou Stolárikovou ocenili Jachtárov roka 2019.  
Okruhový jachting  Patrik Pollák  celkové poradie  
    Patrik Pollák   dospelí 
    Filip Geib  starší dorast 
    Alexander Miškov mladší dorast 
    Sára Hrušková  starší žiaci / žiačky 
    Oliver Brestovský mladší žiaci / žiačky 
    Kristína Kaňuková ženy 
Námorný a kajutový jachting Michal Kelemen celkové poradie 
    Petra Strapáčová ženy 
Rádiom riadené plachetnice Radek Němec  celkové poradie 
 

12. Udelenie ocenení SZJ  
Marián Babjak udelil ocenenia SZJ. 
Ján Varga, pamätná plaketa, pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú a úspešnú trénerskú 
činnosť 
Karol Rosmány, pamätná plaketa, pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú funkcionársku prácu 
Dušan Vanický, strieborná plaketa, pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú a úspešnú 
rozhodcovskú a funkcionársku prácu a rozvoj slovenského jachtingu 
Ľudovít Planeta, pamätná plaketa, pri príležitosti životného jubilea za rozvoj jachtingu na Orave 
Tomáš Matzenauer, zaslúžilý rozhodca, pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú a úspešnú 
rozhodcovskú prácu, ktorá prispela k rozvoju slovenského jachtingu 
Jozef Jankovič, pamätná plaketa, za dlhoročnú funkcionársku prácu a rozvoj rádiom riadených 
plachetníc 
Vladimír Vyšný, pamätná plaketa, pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú aktívnu športovú 
činnosť 
 

13. Prestávka  
Marián Babjak požiadal o zmenu programu – prijatie nových klubov a vylúčenie neaktívnych klubov. 
Zmena programu bola jednohlasne schválená – 71 mandátov. 
Jozef Graus predstavil nový klub Water sports and rescue center. 
Marián Babjak predložil návrh na vylúčenie neaktívnych klubov - 130 Kalista, 140 Granden, 226 Klub 
ŠJ Žilina, 235 SamoSailingTeam, 320 Domaša Poľany 
Marián Babjak požiadal o zmenu programu – Prezentácia dosiahnutých výsledkov na MS a ME. 
Zmena programu bola jednohlasne schválená – 71 mandátov. 
 

14. Prezentácia dosiahnutých výsledkov MS, ME  
Účasť na vrcholných podujatiach za ALT Laser odprezentovali  Janka Melišová a Alexander Miškov. 
Účasť na vrcholných podujatiach za ALT WS (BIC) odprezentoval  Matej Štefaničiak.  
Účasť na vrcholných podujatiach za ALT Optimist odprezentovali Jakub Kaňuk a Oliver Brestovský. 
Účasť na vrcholných podujatiach za ALT Vaurien odprezentovali Adam Brestovský a Alicia Esteves. 
Organizáciu MS v LT Micro odprezentoval Peter Šurín.  
 

15. Diskusia  
Do diskusie sa prihlásil Peter Čurma z klubu Tatum Michalovce a informoval GZ o plánovanej výstavbe 
na Zemplínskej Šírave a príchod nového investora.  
 



16. Správy ALT a KVO  
Správy jednotlivých ALT a KVO sú zverejnené na stránke www.sailing.sk.  
Za SAW zhrnul rok 2019 Patrik Pollák a poďakoval trénerom LT Optimist sa za trénerskú prípravu 
pretekárov a rodičov.  
Samuel Lukačovič predstavil novovzniknutú ALT RS 500. S touto lodnou triedou a môžeme zoznámiť v 
Piešťanoch, VD Gabčíkovo. Aktívna je spolupráca s pretekármi a trénermi v Čechách a Maďarsku.  
Lenka Stoláriková predstavila novú lodnú triedu 29er. Zhrnula uplynulú sezónu a vyzdvihla 
spoluprácu s českým a slovinským trénerom.  
Milan Loukota dal do pozornosti stránku LT Laser - www.undersail.sk. 
Milan Loukota za ALT Finn vyzdvihol spoluprácu s českými pretekármi. Vroku 2020 sa uskutočnia 
Majstrovstvá česko-slovenska v kategórii veteránov, práve v spolupráci s Českým zväzom jachtingu.  
Ivo Brachtl za ALT 420 vyjadril radosť zo spolupráce v rámci všetkých dvojposádkových lodných tried.   
 

17. Diskusia  
Štefan Brestovský informoval o incidente, ktorý sa stal na Liptovskej Mare. Vyzval na umiernené 
požívanie alkoholu na pretekoch, na ktorých sa zúčastňujú deti. 
 

18. Schválenie uznesení 
Uznesesnia boli schvaľované priebežne. 
 

19. Záver 
Marián Babjak sa poďakoval za hojnú účasť. Navrhol, aby sa v budúcnosti v programe určil aj 
predpokladaný koniec GZ, nakoľko niekoľko členov v priebehu zhromaždenia odišlo.  
  
Zoznam príloh: 

1. Rokovací poriadok 
2. Volebný poriadok 
3. Správa návrhovej komisie 
4. Správa predsedu SZJ 
5. Správa o hospodárení 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 
6. Správa súťažnej komisie 
7. Správa trénerskej rady 
8. Správa Komisie mládeže 
9. Správa medzinárodnej a rozhodcovskej komisie 
10. Správa predsedu ALT okruhový jachting 
11. Správa predsedu ALT námorný a kajutových jachting 
12. Správa predsedu ALT windsurfing a kiteboarding 
13. Správa Kontrolnej komisie 
14. Správa GS 
15. Správa ALT Laser 
16. Správa ALT Micro 
17. Správa ALT Optimist 
18. Správa KVO Domaša 
19. Správa KVO Liptovská Mara 
20. Správa KVO Zemplínska Šírava 
21. Zápisnica volebnej komisie 
22. Prezenčná listina 

 



Dokumenty predložené na rokovanie 
 F5 - TR5 2020 

http://www.sailing.sk/Doc/F5_TR5_2020.pdf 
 Súťažný poriadok 2020 

 http://www.sailing.sk/Doc/SUP_2020.pdf 
 F4 - Finančné ohodnotenie trénerov  

http://www.sailing.sk/Doc/F4_OhodnotenieTrenerov_2020.pdf 
 Príspevky klubom a pretekárske licencie 

http://www.sailing.sk/Doc/Prispevky_klubom_2020.xlsx 
 



S L O V E N S K Ý   Z V Ä Z   J A C H T I N G U 
SLOVAK SAILING UNION            

 

 

Adresa: Junácka 6, 832 80 Bratislava, SLOVENSKO                               IČO: 30793211 
Tel./Fax: ++421 2 49249206                                                                   DIČ:2021879915 
Mobil: 0911 475406 
Mobil: 0918 529304     E-mail: szj@sailing.sk, www.sailing.sk 
 

Generálne zhromaždenie Slovenského zväzu jachtingu, dňa 08.02.2014 
 
 

R o k o v a c í   p o r i a d o k 
 
1. Účastníci 
1.1. Generálne zhromaždenie (GZ) tvoria delegáti SZJ s hlasom rozhodujúcim, ktorí sú 

vyslaní svojim klubom alebo oddielom. 
1.2. Platnosť delegovania musí byť potvrdená delegačným listom, ktorý je podpísaný 

predsedom klubu, oddielu a opatrený pečiatkou klubu. Bez týchto náležitosti je delegačný 
preukaz  neplatný. 

2. Riadenie rokovania 
2.1. Rokovanie GZ riadi trojčlenné pracovné predsedníctvo, zvolené delegátmi jednoduchou 

väčšinou prítomných delegátov. 
2.2. Delegáti GZ zvolia mandátovú a návrhovú komisiu, všetky trojčlenné. Zvolení členovia 

komisií si zvolia predsedu a sekretára komisie, ktorý zabezpečí písomný zápis 
z rokovania komisie a odovzdá ho po skončení práce komisie predsedajúcemu GZ. 

3. Hlasovanie 
3.1. Právo hlasovať majú len delegáti s hlasom rozhodujúcim 
3.2. Hlasovanie sa vykoná delegačným preukazom  delegáta 
3.3. O návrhoch sa hlasuje v akom poradí boli podané 
3.4. Hlasovanie je právoplatné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina prítomných delegátov  
3.5. Návrh bol schválený, ak sa za neho vysloví nadpolovičná väčšina prítomných delegátov 
3.6. Sčítanie hlasov vykonávajú členovia mandátovej komisie 
4. Diskusia 
4.1. Právo na jeden diskusný príspevok má každý delegát. O vystúpení hostí rozhoduje 

pracovné predsedníctvo. Opakované vystúpenie môže na návrh predsedajúceho schváliť 
GZ. 

4.2. Diskusiu vedie poverený člen pracovného predsedníctva. Do diskusie sa prihlasuje 
písomne. 

4.3. Čas diskutujúceho je 3 minúty. Predĺženie tohto času môže povoliť GZ. Každý delegát 
môže vystúpiť s faktickou poznámkou v rozsahu 1 minúty. 

4.4. Po uplynutí limitu diskusného príspevku alebo faktickej poznámky je predsedajúci 
povinný na to upozorniť diskutujúceho a požiadať ho o ukončenie a potom odobrať 
slovo.  

4.5. Diskusia končí vystúpením všetkých prihlásených alebo rozhodnutím GZ na základe 
návrhu delegáta s hlasom rozhodujúcim. 

4.6. Neprednesené diskusné príspevky z časových dôvodov, ako aj diskusné príspevky, ktoré 
nemohli byť pre ukončenie diskusných príspevkov prednesené, možno odovzdať 
predsedajúcemu. Celá diskusia sa a protokoluje. 

 
 
V Bratislave, 13.01.2014 
 



Volebný poriadok Generálneho zhromaždenia Slovenského zväzu jachtingu  

Zvolávateľ GZ navrhne trojčlennú Volebnú Komisiu spomedzi účastníkov GZ (takých, ktorí 

nekandidujú na volenú funkciu do orgánov SZJ) a delegáti GZ s hlasovacím právom členov Volebnej 

Komisie jednotlivo verejnou voľbou potvrdia. Ak nezíska navrhnutý kandidát dôveru väčšiny, 

zvolávateľ navrhne nového kandidáta a voľby sa opakujú, pokiaľ bude volebná komisia zvolená.  

Riadny priebeh volieb do orgánov SZJ následne zabezpečuje pri rešpektovaní stanov SZJ Volebná 

komisia takto:  

1. VV predloží Volebnej Komisii návrhy na kandidátov na funkcie na základe písomne podaných 

návrhov členmi SZJ. Prijímanie návrhov na kandidátov s uvedením funkcií bude uzatvorené dva 

dni pred konaním GZ o 24:00 hod.   

2. Kandidátom na volené funkcie do orgánov SZJ sa môže stať registrovaný riadny člen SZJ starší 

ako 18 rokov, ktorý je osobne prítomný na GZ, alebo prejavil písomný súhlas s voľbou do 

funkcie. Kandidát nespĺňajúci uvedené kritéria bude Volebnou Komisiou z kandidátky vylúčený 

s uvedením dôvodu.  

3. Kandidát môže kandidovať do viacerých funkcií, avšak ak je kandidát zvolený do jednej funkcie, 

z ďalších kandidatúr ho Volebná Komisia vylúči.  

4. Ak o to požiada väčšina delegátov, kandidát sa pred voľbou stručne predstaví volebnému 

plénu.  

5. Volebná Komisia predloží Generálnemu Zhromaždeniu postupne volebné listiny s kandidátmi 

do jednotlivých funkcií v nižšie uvedenom poradí.  

6. Voľby do VV sa vykonajú jednotlivo  v uvedenom poradí:  

6.1 predseda SZJ,  

6.2 predseda rozhodcovskej a medzinárodnej komisie SZJ,  

6.3 predseda trénerskej komisie SZJ,  

6.4 predseda súťažnej komisie  

6.5 predseda komisie mládeže  

6.6 predseda hospodárskej komisie,  

6.7 zástupca lodných tried okruhového jachtingu   

6.8 zástupca lodných tried námorného a kajutového  jachting   

6.9 zástupca lodných tried windsurfingu a kiteboardingu   

7. Voľby do KK sa konajú jednotlivo do týchto funkcií v uvedenom poradí:  

7.1 predseda Kontrolnej komisie,  

7.2 Dvoch členov Kontrolnej komisie  

8. Volebná komisia spočíta mandáty na platných hlasovacích lístkoch. Platný hlasovací lístok je 

ten, na ktorom pre každú funkciu bude označený len jeden kandidát.   

9. Pri voľbe bude zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu mandátov prítomných 

delegátov. Ak ani jeden kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu mandátov, uskutoční sa druhé 

kolo voľby medzi dvoma kandidátmi s najvyšším počtom mandátov. Zvolený bude kandidát s 

jednoduchou väčšinou mandátov prítomných delegátov. Pokiaľ sa volí viac kandidátov, budú 

zvolení kandidáti s najväčším počtom získaných hlasov. 

10. Voľbu na funkcie, na ktoré všetci kandidáti kandidujú iba na jednu funkciu je možné vykonať 

súčasne.  

11. Volebná komisia vyhlási výsledky volieb a odovzdá dokumentáciu o voľbách osobe poverenej 

vedením GZ.  
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Príloha č. 1 – Zápisnica návrhovej komisie 

 

Generálne zhromaždenie Slovenského zväzu jachtingu (SZJ) 2020 

 

08.02.2020, Ružomberok, hotel Kultúra 

 

A. Generálne zhromaždenie (GZ) SZJ 2020 berie na vedomie: 

prezentované správy: 

1. Správu Mandátovej komisie (GZ je uznášania schopné, v úvode rokovania je dostupných 71 
mandátov), 

2. Správu k Svetovému antidopingového kódexu.  
3. Jachtárska liga – Miroslav Baran 
4. Koncepcia Štátneho trénera – Matej Brestovsky 
5. Závery Workshop-u ku koncepcii rozvoja SZJ – Milan Loukota 
6. Ocenenie jachtárov roka 2019 
7. Prezentácia MS a ME  - LASER, OPTIMIST, WINDSURFING, VAURIEN 
8. Prezentácie Majstrovstiev sveta Micro – Liptovská Mara 
9. Správu od ALT RS500. 
10. Správa od ALT 29er. 
11. Správa od ALT 420.  

 
B. Generálne zhromaždenie schvaľuje: 

1. Návrhová komisiu v zložení Peter Repáň, Adam Brestovský,  Martin Peťko. Výsledky 
hlasovania: 71 za, 0 proti, 0 sa zdržal. 

2. Rokovací poriadok v prednesenom znení. Výsledky hlasovania: 71 za, 0 proti, 0 sa zdržal. 
3. Volebná  návrhovú komisiu v zložení Miroslav Mokáň, Ingrid Benčeková, Pavol Andel. 

Výsledky hlasovania: 71 za, 0 proti, 0 sa zdržal. 
4. Mandátovú  komisiu v zložení  Zuzka Vargová, Martina Kaňuková, Lenka Stolárikova. 

Výsledky hlasovania: 71 za, 0 proti, 0 sa zdržal. 
5. Program GZ 2020.  Výsledky hlasovania: 71 za, 0 proti, 0 sa zdržal. 
6. Správa predsedu SZJ.   Výsledky hlasovania: 71 za, 0 proti, 0 sa zdržal. 
7. Správa o hospodárení za rok 2019.   Výsledky hlasovania: 71 za, 0 proti, 0 sa zdržal. 
8. Rozpočet na rok 2020.   Výsledky hlasovania: 71 za, 0 proti, 0 sa zdržal. 
9. Správa Medzinárodnej a rozhodcovskej komisie za rok 2019.   Výsledky hlasovania: 71 za, 0 

proti, 0 sa zdržal. 
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10. Správa komisie na Námorný a kajutový jachting za rok 2019. Výsledky hlasovania: 71 za, 0 
proti, 0 sa zdržal. 

11. Správa Komisie Trénerskej, ALT okruhový jachting a Mládeže za rok 2019. Výsledky 
hlasovania: 71 za, 0 proti, 0 sa zdržal. 

12. Správa Súťažnej komisie za rok 2019. Výsledky hlasovania: 71 za, 0 proti, 0 sa zdržal. 
13. Správa Kontrolnej komisie za rok 2019. Výsledky hlasovania: 71 za, 0 proti, 0 sa zdržal. 
14. Zmena Smernice F5  TR5 v znení podľa prílohy. Výsledky hlasovania: 67 za, 0 proti, 4 sa 

zdržal.  
15. Zmena Smernice F4  v znení podľa prílohy. Výsledky hlasovania: 67 za, 0 proti, 4 sa zdržal.  
16. Zmena SUP 2020  v znení podľa prílohy. Výsledky hlasovania: 71 za, 0 proti, 0 sa zdržal. 
17. Príspevky klubom na činnosť a pretekárov do 23 rokov na rok 2020 a pretekárske licencie za 

rok 2019.  Výsledky hlasovania: 71 za, 0 proti, 0 sa zdržal. 
18. Zmenu smernice F2  v predloženom znení v bode 4.3. pre Rádiom riadené plachetnice na 0,2. 

Výsledky hlasovania: 4 za, 67  proti, 0 zdržali sa. 
19. Zmenu rokovacieho poriadku – Voľby sa presunuli.  Výsledky hlasovania: 71 za, 0 proti, 0 sa 

zdržal. 
20. Zmenu volebného poriadku – v bode 7. V priloženom znení.  Výsledky hlasovania: 71 za, 0 

proti, 0 sa zdržal. 
21.  Výsledky volieb. Zvolený  členovia VV. 

Predseda SZJ:   Marian Babjak   71 hlasov 
Predseda hospodárskej komisie: Igor Lehota    52 hlasov 
Predseda trénerskej komisie: Jakub Kaňuk     67 hlasov 
Predseda súťažnej komisie:  Adam Brestovsky      51 hlasov 
Predseda komisie mládeže: Lenka Stolárikova     71 hlasov 
Predseda medzinárodnej a rozhodcovskej komisie:  Dušan Vanický   71 hlasov 
Predseda ALT okruhový jachting: Matej Brestovsky  61 hlasov 
Predseda ALT námorný a kajutový jachting: Peter Repáň   71 hlasov 
Predseda ALT windsurfing a kitebording: Patrik Pollák   71hlasov 
Kontrolná komisia:   Štefan Brestovsky – predseda   71 hlasov 
1. Luboš Kurej      53 hlasov 
2. Martin Peťko       62 hlasov 

22. GZ prijíma nový klub Watersport and rescue center za člena SZJ.     Výsledky hlasovania: 71 
za, 0 proti, 0 sa zdržal. 

23. GZ  vylučuje zo SZJ – Kallista Bratislava (130), Granden (140),  Klub športového jachtingu 
Žilina (226),  Samosailing team (235), Domaša Poľany (320)                Výsledky hlasovania: 71 
za, 0 proti, 0 sa zdržal. 

24. Zmena programu – Prezentácia dosiahnutých výsledkov na MS a ME – za Ocenenie jachtárov 
roka.  Výsledky hlasovania: 50 za, 0 proti, 0 sa zdržal. 
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C. Generálne zhromaždenie schválilo nasledovné uznesenia: 

 
Mame dostupných 71 hlasov z 86. 

1. Uznesenie  GZ č. 1/2020: GZ  SZJ zaväzuje VV SZJ striktne dodržiavať účtované pravidlá 
smernice F2 a nevyplácať príspevky klubom, ktoré nepredložili vyúčtovanie včas, tak ako je 
uvedené v smernici F2.       71 za, 0  proti, 0 zdržali sa. 

2. Uznesenie  GZ č. 2/2020: GZ  SZJ ukladá  VV SZJ navrhnúť a realizovať systém vzdelávania 
v oblasti boja proti dopingu.       71 za, 0  proti, 0 zdržali sa. 

3. Uznesenie  GZ č. 3/2020: Lodné triedy RCP budú v smernici F5 podporené rovnako ako triedy 
KJP a NJ.       23 za, 27  proti, 11 zdržali sa. 

4. Uznesenie GZ č. 4/2020: GZ schvaľuje Správu o hospodárení za rok 2019. 71 za, 0  proti, 0 
zdržali sa. 

5. Uznesenie  GZ č. 5/2020: GZ schvaľuje Návrh rozpočtu na rok 2020.      71 za, 0  proti, 0 
zdržali sa. 

6. Uznesenie  GZ č. 6/2020: GZ schvaľuje spoločnú Správu komisií  Trénerskej, ALT okruhový 
jachting a Mládeže za rok 2020.      71 za, 0  proti, 0 zdržali sa. 

7. Uznesenie  GZ č. 7/2020: GZ schvaľuje Správu Rozhodcovskej a medzinárodnej komisie za rok 
2020.      71 za, 0  proti, 0 zdržali sa. 

8. Uznesenie  GZ č. 8/2020: GZ schvaľuje Správu Súťažnej komisie za rok 2020.      71 za, 0  proti, 
0 zdržali sa. 

9. Uznesenie  GZ č. 9/2020: GZ schvaľuje Správu komisie Kajutový a námorný jachting, ALT NJ 
a ALT KJP za rok 2019.      71 za, 0  proti, 0 zdržali sa. 

10. Uznesenie  GZ č. 10/2020: GZ  schvaľuje Správu kontrolnej komisie  za rok 2020.      71 za, 0  
proti, 0 zdržali sa. 

11. Uznesenie  GZ č. 11/2020: GZ  schvaľuje zmenu smernice F5_TR5  v predloženom znení.      67 
za, 0  proti, 4 zdržali sa. 

12. Uznesenie  GZ č. 12/2020: GZ  schvaľuje zmenu smernice F4  v predloženom znení.      67 za, 
0  proti, 4 zdržali sa. 

13. Uznesenie  GZ č. 13/2020: GZ  schvaľuje zmenu SUP 2020  v predloženom znení      71 za, 0  
proti, 0 zdržali sa. 

14. Uznesenie  GZ č. 14/2020: GZ  schvaľuje Príspevky klubom na činnosť a pretekárov do 23 
rokov na rok 2020 a pretekárske licencie za rok 2019 v predloženom znení      71 za, 0  proti, 0 
zdržali sa. 

15. Uznesenie  GZ č. 15/2020: GZ  schvaľuje zmenu smernice F2  v predloženom znení v bode 
4.3. pre Rádiom riadené plachetnice na 0,2.      4 za, 67  proti, 0 zdržali sa. 

16. Uznesenie  GZ č. 16/2020: GZ  poveruje Miroslava Barana vypracovať koncepciu Jachtárskej 
ligy pre rok 2021.           71 za, 0  proti, 0 zdržali sa. 

17. Uznesenie  GZ č. 17/2020: GZ  poveruje VV SZJ aby v priebehu 2020 dopracovalo koncept 
Štátneho trénera tak, aby bolo možné ho zrealizovať v roku 2021.   47 za, 4  proti, 20 zdržali 
sa 

18. Uznesenie  GZ č. 18/2020: GZ  poveruje VV SZJ  detailným rozpracovaným jednotlivých 
prioritných cieľov v oblastiach rozvoja jachtingu vychádzajúcich zo  záveru z Workshop-u 
z 11/2019.   71 za, 0 proti, 0 zdržali sa 
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V Ružomberku dňa 08.02.2020 

 

Zapísal: Adam Brestovský 



Správa predsedu SZJ o činnosti za rok 2019 

predložená na Generálne zhromaždenie SZJ  

konané dňa 8.2.2020 v Ružomberku 

Dovoľte aby som privítal zástupcov klubov, koordinačných výborov oblastí, asociácií 
lodných tried, ocenených a hostí na Generálnom zhromaždení Slovenského zväzu jachtingu. 

Detailné hodnotenie činnosti po jednotlivých komisiách VV SZJ budú prezentovať 
predsedovia jednotlivých komisií. Vo svojej správe sa zameriam hlavne sa vybrané problémy, 
ktoré považujem za dôležité z pohľadu činnosti, fungovania a smerovania zväzu. 

V roku 2019 sa nám po dlhom čase nepodarilo z vrcholných podujatiach priniesť pre 
Slovensko žiadnu medailu v celkovom poradí. V kategóriách sa pódium dostali  Robert  
KUBÍN (3. miesto ME Raceboard Raceboard, Nové Mlyny, CZE, mládež) a Patrik POLLÁK 
(1. miesto MS Raceboard Warnemunde, GER, masters). 

Podpora trénerstva, organizovania pravidelných tréningov na vodných plochách, sa 
uberá správnym smerom a prináša ovocie. Lokálne sústredenia vytvárajú podmienky pre 
nárast pretekárov hlavne v mládežníckych lodných triedach. Napriek tomu, že túto oblasť 
hodnotím veľmi kladne a v roku 2019 sa nám podarilo posunúť vpred a proces zvyšovania 
počtu aktívnych pretekárov stále stagnuje.  

Projekt lokálnych sústredení funguje dobre alebo čiastočne na vodných plochách 
Senec/Dunaj, Liptovská Mara, Oravská priehrada a Domaša. Veľmi pozitívne hodnotím 
aktivitu na vodnej ploche Sĺňava a dúfam, že sa bude v nasledujúcich rokoch intenzívne 
rozvíjať. Okruhový jachting prakticky nefungoval na vodných plochách Králová, Nosice, 
Žilina, Zemplínska Šírava a Domaša (s výnimkou windsurfingu), kde sa naša činnosť 
obmedzila už iba na kajutový jachting. Cestou do budúcnosti je za pomoci miestnych klubov 
rozbehnúť pravidelné trénovanie a pretekanie na týchto plochách v okruhovom jachtingu 
a zefektívnenie činnosti na vodných plochách, kde už projekt lokálnych sústredení funguje.  

Nasledujúci obrázok prezentuje počet pretekárov do 23 rokov, ktorí pretekali minimálne 
1, 5 a 10 krát od roku 2012. 

 

Obr.1 Počet pretekárov do 23 rokov, ktorí pretekali minimálne 1, 5 a 10 krát od roku 2012 



V roku 2019 sa nám nepodarilo zriadiť ďalšie mládežnícke tréningové centrum. 
Nepodarilo sa nám na vodných plochách nájsť klub, ktorý by poskytol priestor pre uloženie 
materiálu a vytvoril podmienky pre fungovanie mládežníckeho tréningového centra.  

V roku 2019 sa nám podarilo získať prostriedky na nákup tréningových lodí OPTIMIST 
v rámci výzvy SOŠV Poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie 
športovej infraštruktúry. V rámci tohto projektu SZJ nakúpi 20 tréningových lodí OPTIMIST, 
ktoré prostredníctvom výzvy rozdelí klubom, ktoré chcú začať pracovať s mládežou 
a vytvoríme tak podmienky pre trénovanie nových detí. Bezplatné poskytnutie tréningových 
lodí začínajúcim pretekárom vytvorí podmienky na to, aby si mohli vyskúšať jachting ako 
šport, absolvovať v klube prvé tréningy a preteky. Skúsenosti z takéhoto prístupu ukazujú, že 
deti, ktoré začnú na tréningovej lodi a absolvujú jednu sezónu, v nasledujúcom roku investujú 
do vlastnej lode a pokiaľ na vodnej ploche funguje systém pravidelného trénovania už 
v druhej sezóne dosahujú dobrú výkonnosť. 

Rád konštatujem, že sa nám darí dlhodobo v oblasti vzdelávania športových odborníkov 
všetkých druhov – rozhodcov, meračov, trénerov a kontrolórov športu.  

Za vzdelávanie rozhodcov patrí veľká vďaka Dušanovi Vanickému, ktorý dlhoročne 
zastrešuje vzdelávanie rozhodcov. Systém vzdelávania rozhodcov sa každým rokom 
zdokonaľuje a skvalitňuje. Čo však považujem za najdôležitejšie je skutočnosť, že novo 
vyškolení rozhodcovia sa aktívne zapájajú do práce pri organizácii pretekov. 

V oblasti vzdelávania trénerov by som rád poďakoval Jakubovi Kaňukovi a Patrikovi 
Pollákovi, ktorý sa podieľajú na odbornej a praktickej časti vzdelávania trénerov. Vo 
vzdelávaní trénerov sa nám darí nielen každoročne vyškoliť nových trénerov 1. triedy, ale 
zároveň sa nám darí postupné zvyšovanie kvalifikácie aktívnych trénerov na 2. a 3. triedu. 
Podobne ako v prípade rozhodcov považujem za najdôležitejšie, že novo vyškolení tréneri sa 
aktívne zapájajú do práce pri organizácii pravidelného trénovania na jednotlivých vodných 
plochách.  

Veľmi rád by som poďakoval aj Zuzane Brestovskej za prípravu a organizáciu 
doškolenia trénerov pre lodnú triedu Optimist v spolupráci s IODA a zabezpečenie vysoko 
kvalifikovaného a skúseného lektora Zdzislawa Staniula (Ziziho). V roku 2019 sa okrem toho 
podarilo zorganizovať aj špecializačné školenia trénerov pre lodné triedy Laser, BIC Techno 
293 a 29er. 

Rád konštatujem, že sa výrazne zlepšila úroveň zúčtovania príspevkov na organizovanie 
pretekov ako aj príspevkov klubom na činnosť a mládež. Avšak aj v tomto roku mnoho 
klubov porušovalo účtovné pravidlá a nezúčtovali výdavky v stanovenom termíne, ale až na 
konci roka. Takýto prístup niektorých klubov ohrozuje existenciu SZJ ako uznaného športu 
a teda aj nároku na príspevok uznanému športu zo štátneho rozpočtu. Som presvedčený, že 
dva roky prechodného obdobia boli dostatočné na to, aby kluby zvládli nové pravidlá 
zúčtovania príspevkov a je čas na to, aby kluby, ktoré porušujú pravidlá znášali dôsledky. 

Smernica F2 hovorí:  

Príspevok za usporiadané preteky bude klubu zaslaný po predložení vyúčtovania 
do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli 
preteky organizované. 

... 

Príspevok na činnosť bude klubu priebežne zasielaný až do dosiahnutia výšky 
príspevku na činnosť pre daný rok po predložení vyúčtovaní do 20. dňa kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli prostriedky použité. 



... 

Príspevok za pretekárov do 23 rokov bude klubu zaslaný po predložení 
vyúčtovania do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v 
ktorom boli prostriedky použité do dosiahnutia výšky príspevku za pretekárov do 23 
rokov pre daný rok. 

Odporúčam pre GZ SZJ aby prijalo uznesenie, že príspevky, ktoré nebudú zúčtované 
v súlade so smernicou F2 včas, tak ako SZJ predpisuje zákon, nebudú klubom preplatené. 

V roku 2019 došlo opäť k novelizácii zákona o športe. Pre upozornenie na podstatné 
zmeny použijem prezebtáciu Hlavného kontrolóra športu, ktorá je dostupná na 
https://www.minedu.sk/stretnutie-so-zastupcami-narodnych-sportovych-organizacii-a-
narodnych-sportovych-zvazov-412-5122019/ . 

Návrh uznesení GZ SZJ: 

1. GZ SZJ zaväzuje VV SZJ striktne dodržiavať účtovné pravidlá smernice F2 
a nevyplácať príspevky klubom, ktoré nepredložili vyúčtovanie včas, tak ako je 
uvedené v smernici F2. 

2. GZ SZJ ukladá VV SZJ navrhnúť a realizovať systém vzdelávania v oblasti boja proti 
dopingu. 

 

        Predseda SZJ 

       Ing. Marián Babjak, PhD. 



Správa o hospodárení SZJ  za rok 2019 

 Výkonný výbor SZJ hospodáril s finančnými prostriedkami od posledného GZ konaného podľa  chváleného 
rozpočtu  SZJ pre  rok 2019, ako aj smerníc rezortu MŠ SR o použití a čerpaní dotácii zo štátneho rozpočtu na rozvoj 
športu. Transparentnosť použitia finančných prostriedkov bola prerokovaná na každom zasadnutí VV SZJ a následne 
zverejnená na stránke SZJ.  

Ustanovenie §69 zákona o športe ktorý rieši rozdelenie finančných prostriedkov. 

Národný športový zväz povinný z príspevku uznanému športu rozdeliť  
- najmenej 15% finančných prostriedkov na účel športu mládeže s jeho príslušnosťou pomerne medzi športové kluby 
podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch, 
- najmenej 20% finančných prostriedkov na účel rozvoja talentovaných športovcov,  
- najmenej 25% finančných prostriedkov na účel športovej reprezentácie a  
-  najviac 15 % príspevku na výdavky na správu a prevádzku národného športového zväzu. 
 
 
PRÍJMY 2019 € Rozpočet skutočný príjem rozdiel 

príspevok klubom z MŠ - na mládež do 23 rokov 20 347,80     

Dotácia z MŠ - športové talenty 27 130,40     

Dotácia z MŠ - reprezentácia 33 913,00     

Dotácia z MŠ - ostatné 44 000,00     

Dotácia z MŠ - top tím 0,00     

MS SPOLU 135 652,00 135 652,00 0,00 

2% 500,00 229,36 -270,64 
MTC, zmluvy o reklame 0,00 2 000,00 2 000,00 

Projekt more 1 500,00 1 000,00   
Členské poplatky, pretekárske licencie 9 000,00 9 677,00 677,00 

LODE spolufinancovanie 500,00 300,00 -200,00 

SUMAR 147 152,00 148 858,36  1 706,36 
 

Z plánovaných príjmov sa nám podarilo naplniť príjem z členského a pretekárskych licencií.  
Dotácie z MŠ SR prišli v plánovanej výške 135 652 € 
Navyše sa podarilo získať príjem za reklamu vo výške 2 000€ 
Nepodarilo sa naplniť príjem z 2% z daní a príjem z prenájmu lodí, rovnako sa nepodarili získať finančné prostriedky 
z projektu more kde sa v roku 2019 zúčastnilo majstrovstiev 10 lodí z plánovaných 15lodí 
 

 



VÝDAVKY 2019 plánovaný rozpočet skutočné čerpanie rozdiel 

Výzva 1 Zimná príprava 3 000,00 1 880,60 1 119,40 
Výzva 2 Lokálne sústredenia 13 274,10 9 734,75 3 539,35 
Výzva 3 REPREZENTÁCIA 32 125,00 28 858,81 3 266,19 
Výzva 4 Náborové tábory 800,00 800,00 0,00 
Hospodárska komisia 22 000,00 20 367,92 1 632,08 
Súťažná komisia - organizácia 
majstrovstiev, pretekov 19 200,00 19 035,95 164,05 
príspevky na organizovanie pretekov 4 000,00 2 967,84 1 032,16 

príspevky na činnosť klubom 8 000,00 5 035,73 2 964,27 
príspevok klubom na pretekárov do 23 
rokov 19 317,00 19 320,20 -3,20 
Ústredná komisia rozhodcov 
a medzinárodné vzťahy 9 230,00 3 592,83 5 637,17 

Trénerská rada 1 600,00 2 548,52 -948,52 

TR5 33 950,00 33 311,00  639,00 

Mládežnícke tréningové centrum       
SUMÁR 166 496,10 147 454,15 12 765,78 
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CASH FLOW 
 
Počiatočný stav peňažných prostriedkov ku 1.1.2019 : 17 653,74€ 
 

celkový príjem 2019 148 858,36€ 

celkový výdaj 2019 -147 454,15€ 

pohľadávka 2019 MS laser -1 010,00€ 

prijaté členské 2020 1 000€ 
kurzové rozdiely -18,28€ 
úhrada faktúry z roku 2018 500€ 
úhrada pohľadávky z roku 2018 130€ 

                 
Konečný stav finančných prostriedkov ku 31.12.2019 :  19 659,67€ 

Finančný stav prostriedkov ku 31.12.2019 je  23,94 € hotovosť a 19 635,73na bankových účtoch 
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EUROSAF ROEC Meting 2019

EUROSAF Členské

EUROSAF Annual Meeting

ŠKOLENIE R1 celoslovenske

ZASLÚŽILÍ ROZHODCOVIA

EUROSAF ROEC Meting  2020

ŠKOLENIE R2 regionalne

World Sailing Development Forum - Balaton

World Sailing meracsky seminar - Gdansk

UKR a Medzinárodné vzťahy výdaje 3592,83€



Prehľad príjmov za obdobie 2016-2019 

Príjmy 2016 2017 2018 2019 spolu 
Ministerstvo školstva 86 400,00 99 799,00 124 906,00 135 652,00 446 757,00 
MTC reklama 5 744,00   10 000,00 2 000,00 17 744,00 
projekt more 1 000,00 700,00   1 000,00 2 700,00 
Členské príspevky, licencie 6 291,00 8 918,00 9 838,00 9 677,00 34 724,00 
2% z daní 1 244,00 1 410,00 310,00 229,00 3 193,00 
prenájmy lodí spolufinancovanie 573,00 480,00 440,00 300,00 1 793,00 
príjmy na činnosť 101 252,00 111 307,00 145 494,00 148 858,00 506 911,00 
investičný príjem 5 600,00      5 600,00 
príjem spolu 106 852,00 111 307,00 145 494,00 148 858,00 512 511,00 

 

Prehľad výdajov za obdobie 2016-2019 
výdavky 2016 2017 2018 2019 spolu 
Kondičná príprava 1 926,50 1 812,50 1 699,00 1 881,00 7 319,00 
Lokálne sústredenia 9 418,10 7 715,28 3 802,00 9 735,00 30 670,38 
Reprezentačné sústredenia a 
výjazdy 21 640,02 22 439,00 27 241,00 28 859,00 100 179,02 
Náborové tábory 1 200,00 1 200,00 1 000,00 800,00 4 200,00 
Trénerská rada 1 015,14 320,00 2 496,00 2 548,00 6 379,14 
Reprezentácia  – TR5 15 000,00 30 390,00 27 994,00 33 311,00 106 695,00 
Ústredná rozhodcovská 
komisia, medzinárodné vzťahy 4 249,31 2 091,00 2 412,00 3 593,00 12 345,31 

Súťažná komisia 5 990,74 8 754,00 7 991,00 19 036,00 41 771,74 
Príspevky na činnosť  klubom 10 000,00 13 405,00 26 362,00 27 324,00 77 091,00 
Hospodárska komisia 18 148,53 19 556,00 19 070,00 20 367,00 77 141,53 
Mládežnícke tréningové 
centrum 5 120,00 0,00 0,00 0,00 5 120,00 
iné výdavky 1 100,83 0,00 24 390,00   25 490,83 
Výdaje na činnosť 94 809,17 107 682,78 144 457,00 147 454,00 494 402,95 
investičné výdavky 7 607,30      7 607,30 

Celkové výdaje 102 416,47 107 682,78 144 457,00 147 454,00 502 010,25 

 

 

 

 

 

 



Návrh rozpočtu pre rok 2020 

PRIJMY Rozpočtované prijorita 1  
príspevok klubom z MŠ - na mládež do 23 rokov 15 859,65 €    
Dotácia z MŠ - športové talenty 21 146,20 €    
Dotácia z MŠ - reprezentácia 26 432,75 €    
Dotácia z MŠ - ostatné 44 000,00 €    
Dotácia z MŠ - top tím 0,00 €    
MS SPOLU 105 731,00 € 10 000,00 €  
2% 300,00 €    
Reklama   4 000,00 €  
MORE 1 000,00 €    

LICENCIE 9 000,00 €    
LODE spolufinancovanie 750,00 €    
príspevok na modernizáciu - investičný 27 000,00 €    
SUMAR 143 781,00 € 14 000,00 €  

    

VÝDAVKY PLÁN priorita 1 priorita 2 poznámka 

Vyzva 1 ZIMNA PRIPRAVA 2 600,00 1 000,00   
Vyzva 2 Lokálne sústredenia 9 000,00 3 000,00   
Výzva 3 REPREZENTÁCIA 26 000,00 2 000,00   
Výzva 4 NB 1 200,00     

HK 18 650,00 3 350,00 

možno vyúčtovať 15% max. 15 
859€ min 2 791€ 
spolufinancovanie 

SK - organizácia majstrovstiev, pretekov 9 450,00     

príspevky na organizovanie pretekov 4 000,00     
príspevky na činnosť klubom 5 000,00     
komisia mládeže 3 739,60     
príspevok klubom na pretekárov do 23 rokov 15 860,00     

UKR 3 746,00 1 000,00   

Medzinárodné vzťahy 3 000,00 1 630,00   

TR 700,00 350,00   
TR5 17 600,00 2 560,00   
výdavky na modernizáciu  30 000,00   3 000€ spolufinancovanie SZJ 

MTC       

SUMÁR 150 545,60 14 890,00   
 

 

 

 

 

 

 



V nasledujúcom grafe zobrazujem stav finančnej rezervy od roku 2016 po navýšení členských príspevkov. Z grafu je 
zrejmé že v roku 2020 sa stav rezervy zníži z dôvodu nutného dofinancovania hospodárskej komisie nakoľko 
maximálne 15%  prostriedkov od MŠ nepostačuje na pokrytie všetkých výdavkov hospodárskej komisie. 

Ďalší výdavok vo výške 3 000€ sa použije na spolufinancovanie príspevku MŠ na investície. Táto suma sa 
v nasledujúcich rokoch vráti vo forme príspevku za požičanie lodí. 

 

 

 

V Námestove 20.01.2020 

 

   Ing. Igor Lehota  - predseda hospodárskej komisie SZJ 
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Správa Súťažnej komisie za rok 2020. 

Spracoval: Adam Brestovský – predseda Súťažnej komisie 

Súťažná komisia spracovávala počas daného obdobia potrebné dokumenty pre chod súťaží ako sú Propozície Majstrovstiev 

Slovenska, Slovenský pohár a v neposlednom rade aj Súťažný poriadok (SUP). Na začiatku každej sezóny je nutné pripraviť 

a skoordinovať Termínový kalendár pre celú sezónu. Koordinácia medzi jednotlivými vodami prebieha nie ideálne aj keď musí 

vyjadriť poďakovanie predsedom KVO, že spolupráca sa zlepšila.  

Každú sezónu je samozrejmosťou práce Súťažnej komisie zverejňovanie aktualít a oznámení v časti „Aktuality“ na webovej stránke 

SZJ. 

Súčasťou práce SK VV SZJ  sú aj štatistiky. Niekoľko zaujímavosti za posledné roky: 

1. Mládež, aktívny pretekári, členovia klubov a kluby 

 

Predošlý graf vyjadruje počty aktívnych pretekárov. Uplynulý rok má mierny pokles aktívnych pretekárov aj o niečo menší počet 

aktívnej mládeže. Je to spôsobené výpadkom Letných táborov, ktoré sa uskutočnili v menšom počte ale nie všetky výsledky boli 

zaradené do výsledkov, odkiaľ sa táto štatistika robí. Môžeme ale povedať, že počty sa stabilizujú.  

Dotácia pre kluby sa za 5 roky nezmenila a prerozdeľuje sa rovnaká suma aj keď je všade finančná kríza. Rovnako sa nezmenila ani 

dotácia pre organizáciu Majstrovstiev republiky. 

Dôležitým ukazovateľom pre Ministerstvo školstva je aj počet aktívnych športovcov, medzi ktorých sa počítajú len pretekári 

s minimálne 3 štartmi. Tieto údaje ukazujú na znižujúci sa počet aktívnych pretekárov z pohľadu Ministerstva školstva. Štatistika 

za posledné 3 roky: 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

počet reg. jachtárov 1692 1765 1861 1824 1766 1828 1562 1412 1370

aktívny 474 404 612 507 718 563 558 678 619

mládež 70 72 110 121 161 182 154 171 147
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U mládeže je to cca 65%  z celkového počtu pretekárov čo odjazdili aspoň jeden pretek, a u dospelých je cca 42% . Tu je priestor 

kde hľadať rezervy ako zvýšiť počty aktívnych pretekárov. Každý klub môže prispieť svojou troškou, keď si stanoví aby každý jeho 

člen sa zúčastnil aspoň 3 pretekov v sezóne. Pri mládeži by bol vhodné usporiadať viac malých lokálnych pretekov pre deti počas 

letných prázdnin.  

Veľká cena – MMSR 

1. Okruhový jachting 
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Počty lodí na VCS kolíšu v závislosti od lokality. Je dobré sa ale pozrieť aj spätne a hlavne keď máme aj štatistiky 

z minulých rokov z daných vôd. Orava je toho dôkazom. Pred 3 rokmi boli MSR na Orave a vtedy sa zúčastnilo 

len 70 posádok v minulom roku to bolo 105 posádok. Je to dôkaz práce celého zväzu a jeho pozitívne dopady na 

celé hnutie.  Opäť potešilo zväčšenie poľa Optimistov, aj keď bolo 11 zahraničných posádok, počet domácich 

lodí narástol o 76%  oproti minulému roku, čo je o 19 lodí.  

 

2. Kajutové lode 
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Tento rok bol opäť nižší počet lodí, Je to dané aj miestom konania. Nie a každej vode je rovnaký počet domácich 

lodí, ktoré sa zúčastnia MSR. Účasť, ale je viac menej konštantná. Tento rok sa MSR zúčastnila aj LT MICRO aj 

keď len v minimálnom počte 5 lodí, čo je opäť dané lokalitou. 

 

3. Námorný jachting 

 

Medzi námornými loďami sa tento rok podarilo usporiadať štyri preteky a to v rôznych triedach. Majstrovstvá Slovenska sa 

uskutočnili na lodiach F45. Tento rok sa zúčastnilo viac posádok, čo bolo spôsobené postupným krokmi ALT k prinavráteniu 

pretekania na mori.  

Slovenský pohár 

O Slovenských pohárových súťažiach sa dá povedať, že kopírujú vývoj Veľkej ceny čo sa týka tried. Pozitívne na tejto sezóne je, že 

takmer všetky triedy dokázali odjazdiť Slovenský pohár a takmer všetky preteky čo boli naplánované sa aj odjazdili. Stúpol aj počet 

posádok vo všetkých triedach na pohárových súťažiach. Pozitívom je ale, že triedy sa stabilizujú. Počet posádok aj pretekov 

vzrastá a získava na popularite. Pozitívom je aj trieda 420 opäť dokázala odjazdiť Slovenský pohár.  Menšie problémy mala trieda 

BIC TECHNO ale to bolo dané odlivom mladých pretekárov do vyššej kategórie, ale v druhej polovici roka sa opäť posilnili 

o odchádzajúce deti s LT Q.  
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SPRÁVA O ČINNOSTI TRÉNERSKEJ RADY 
SLOVENSKÉHO ZVÄZU JACHTINGU 

ZA ROK 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trenerská rada (TR) v zastúpení predsedom Mgr. Jakubom Kaňukom 
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PRÁCA S TRÉNERMI A ŠPORTOVCAMI 
 

TRÉNERSKÁ RADA V RÁMCI ŠTRUKTÚRY SZJ 

o Komunikácia so sekretariátom SZJ, trénermi, ALT a KM 

o Príprava podpory na pretekoch a sústredeniach v spolupráci s trénermi, KM a ALT 

o Workshop o smerovaní slovenskeho jachtingu 

 
AKTIVITA TRÉNEROV 

o Do trénerskej činnosti sa zapojilo 13 trénerov. Tento počet je však reálne o cca 6 trénerov 

vyšší keďže mnohí trénovali v asistencii hl. trénera a neevidovali svoju činnosť v SZJ. 

o Komunikácia trénerov s pretekármi a rodičmi, osobne, mailom a cez sociálne siete 

o Počet aktívnych trénerov – 13 (min 1 tréning ročne) 

o Počet zrealizovaných tréningov – 182 (tj. o 48 viac ako v roku 2018) 

o Zapájanie nových trénerov (Michaela Bačová, Miroslav Juris, Peter Palmaj, Matej Kollárik) 

o Spolufinancovanie trénerov počas LS a RS rodičmi 

http://sailing.sk/hod_trener.php 

VZDELÁVANIE TRÉNEROV 

o Všeobecná časť školenia trénerov v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu UK 

o Špeciálna časť školenia trénerov I. - III. triedy SZJ pod vedením Jakuba Kaňuka 

o Špecializované školenie Q pod vedením zahraničného trénera Ziziho Staniula z IODA 

o Špecializované školenie Laser pod vedením Michala Andela 

o Špecializované školenie Windsurfing pod vedením Patrika Polláka 

o Špecializované školenie 29er pod vedením Davida Krížka 

 
ROZVOJ ČLENSKEJ ZÁKLADNE  

o Náborové tábory a spolupráca s klubmi (Senec, Slňava, L.Mara, Orava, VD Gabčíkovo) 

o Lokálne sústredenia (Senec, L.Mara, Orava, VD Gabčíkovo) 

 

PODPORA PRETEKÁROV DOMA A V ZAHRANIČÍ  

o Aktivita trénerov na jednotlivých lokálnych vodách (Senec, L.Mara, Orava, VD Gabčíkovo) 

o Podpora pravidelnej kondičnej prípravy  

o Zimné kondičné sústredenie Optimist  

o Zimné kondičné sústredenie Laser 
o Vstupné sústredenie pre končiacich Opťákov, v triedach Bic, Laser a 29er. 
o Podpora mladých pretekárov pri plánovaní, absolvovaní pretekov v zahraničí – informácie 

o plánovaných pretekoch, komunikácia s organizátormi a trénermi, príp. rodičmi  
o Účasť trénerov na vybraných medzinárodných podujatiach – pretekoch a sústredeniach 
o Rozšírenie spolupráce pri organizovaní medzinárodných jachtárskych sústredení 

v spolupráci so zahraničnými športovcami a trénermi  
 

http://sailing.sk/treningy.php?Rok=&ord=Datum&p=ASC& 

 

 

 

 

http://sailing.sk/hod_trener.php
http://sailing.sk/treningy.php?Rok=&ord=Datum&p=ASC&
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PODNETY NA ĎALŠIU PRÁCU TR  spolu s ďalšími komisiami (KM, ALT, SK, RK), ktoré sú dôležitou 

súčasťou na to aby aktivity pre pretekárov a mládež fungovali: 

 

 Spracovanie (brožúry) všeobecných modelov tréningových plánov pre jednotlivé perspektívne LT; 

 Získavanie sponzorov pre rozvoj mládežníckeho jachtingu; 

 Dobudovanie tréningových centier na Domaši, Oravskej Priehrade a ďalších aktívnych lokalitách; 

 Rozšírenie a vytváranie podmienok na udržanie náborových akcií jachtárov; 

 Propagácia jachtingu širšej verejnosti prostredníctvom médií; 

 Organizácia spoločného sústredenia Optimist na vode s vyššími lodnými triedami a ich propagáciou; 

 Priblíženie námorného jachtingu okruhovým jachtárom; 

 Rozšírenie spolupráce so zahraničnými športovcami a trénermi v blízkom okolí POL, HUN, AUT,CZE ; 

 Úprava / tlač materiálu pre začínajúcich pretekárov „kuchárka“. 

 

 

Vypracoval predseda Trénerskej rady SZJ 

Mgr. Jakub Kaňuk 
 



Slovenský zväz jachtingu, Junácka 6, 832 80 Bratislava, email : szj@sailing.sk 
 
 

Správa komisie mládeže za rok 2019 

Hlavné ciele Komisie mládeže : 

- Rozšírenie mládežníckej členskej základne 

- Príprava pretekárov na vrcholové podujatia 

- Podpora aktivít na medzinárodnej úrovni 

- Práca s trénermi 

- Komunikácia vo vnútri SZJ 

Rozšírenie mládežníckej členskej základne 

Úspechy roku 2019 

- Uskutočnenie štyroch náborových táborov v lokalitách Senec, VD Gabčíkovo Piešťany, 

Liptovská Mara 

- Pravidelné lokálne tréningové sústredenia v lokalitách Senec, Liptovská Mara, Oravská 

priehrada, Domaša a zároveň pravidelná aktivita trénerov na uvedených vodách 

- Podpora kondičnej prípravy mládeže – pravidelné kondičné tréningy v lokalite Senec, 

Liptovská Mara a zároveň absolvovanie kondičného sústredenia mládeže  

- Vytvorenie nových ALT 29er a RS 500 

- Príprava tlačeného materiálu pre začínajúcich pretekárov 

Slabé miesta pri rozvoji povedomia jachtingu  

- Napriek absolvovaniu letných náborových táborov evidujeme menší záujem mládeže 

v následnom pokračovaní športovej činnosti. Mládež absolvuje letný tábor a následné 

pokračovanie mládeže nie je dostatočné 

- Naďalej chýba povedomie jachtingu v očiach širšej verejnosti 

Opatrenia  

- Žiadatelia o letný náborový tábor budú mať povinnosť dohodnúť následnú spoluprácu 

s lokálnym tréningovým centrom 

- Na sailing.sk doplniť informáciu o všetkých lokálnych tréningových centrách na Slovensku tak, 

aby verejnosť našla dostupné informácie kde a kto vykonáva pravidelné tréningy 

- SZJ pripraví výzvu pre jachtárske kluby a KVO o možnosti prenájmu tréningových lodí 

Optimist spolu s kompletným vybavením a záchrannými vestami 

Otvorené otázky 

- Ako dostať jachting do povedomia verejnosti tak, aby ľudia aspoň v blízkosti tréningových 

centier mali informáciu, že jachting je tu a čakáme na nové deti 

Návrh  

- Zdieľanie informácii o plánoch, o uskutočnených akciách a úspechoch pretekárov 

- Informácie by mali byť šírené prostredníctvom webovej stránky, sociálnych sietí 

- Prispievať by mali tréneri, resp. zástupcovia či už z radu rodičov aktívnych detí alebo 

zástupcov jednotlivých ALT 

 

 



Slovenský zväz jachtingu, Junácka 6, 832 80 Bratislava, email : szj@sailing.sk 
 
 

Príprava pretekárov na vrcholové podujatia 

Úspechy roku 2019 

- Účasť našich mládežníckych posádok na  významných medzinárodných pretokoch 

(pozri správa ALT) 

- Rozšírili sme spoluprácu so zahraničnými trénermi a dohodli spoluprácu 

v nasledujúcom roku na sústredeniach a pretekoch so zahraničnými športovcami a 

trénermi 

- Aktívna príprava pretekárov počas zimného obdobia (pravidelné kondičné tréningy 

a sústredenia s cieľov pravidelného testovania mládežníckych posádok) 

- Zapojenie rodičov do pravidelnej komunikácie a plánovania 

Návrh 

- Maximálne zjednotenie termínového kalendára v rámci jednotlivých ALT 

 

Podpora aktivít na medzinárodnej úrovni 

Úspechy roku 2019 

- Podpora mladých pretekárov pri plánovaní, absolvovaní pretekov v zahraničí – informácie o 

plánovaných pretekoch, komunikácia s organizátormi a trénermi, resp. rodičmi 

- Účasť trénerov na vybraných podujatiach – pretekoch a sústredeniach 

- Rozšírenie spolupráce pri organizovaní medzinárodných jachtárskych sústredení v spolupráci 

so zahraničnými športovcami a trénermi 

 

Práca s trénermi 

- Vyškolenie nových trénerov  
- Vzdelávanie aktívnych trénerov za účasti medzinárodných trénerov 
- Počet aktívnych trénerov v roku 2019 – 13 (priemerný počet tréningov na 1 trénera bol 

v roku 2019 – 14 tréningov/rok) 

 

Komunikácia vo vnútri SZJ 

- Vo všeobecnosti chýba zdieľanie informácií a to o pripravovaných projektoch, plánoch, ... 
 

Návrh : aspoň 1xQ stretnutie trénerov s cieľom zdieľania informácií o plánoch, projektoch 



OD: Predseda rozhodcovskej a medzinárodnej komisie SZJ KOMU: VV a GZ SZJ 
DÁTUM: 27. 12. 2019 SPRACOVAL:  Dušan Vanický   
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SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2019 

1 ROZHODCOVIA 

1.1 ŠKOLENIA ROZHODCOV  

V roku 2019 sme uskutočnili 2 školenia rozhodcov. 
Školenia pre začiatočníkov R1 sa zúčastnilo 14 perspektívnych rozhodcov.  
Školenie pripravené pre pokročilých R2 a R3, zamerané na realizáciu navrhovaných zmien 
v školeniach a noviniek v pravidlách sa pre náhle choroby plánovaných lektorov zúčastnilo len 
9 rozhodcov a bolo minimalizované a plánované ciele sme nenaplnili. 
Detaily o školeniach sú v prílohách na konci dokumentu. 

1.2 STAV PROCESU ZAVEDENIA ZMIEN V ŠKOLENIACH ROZHODCOV 

Inovácia školiaceho procesu, ktorú sme navrhli v roku 2018 sme v roku 2019 začali 
uskutočňovať. Avšak nie komplexne. Takto boli plánované zmeny uskutočňované: 

a) nová smernica zaviedla rozhodcovské špecializácie a rámcové obsahy školení 
http://sailing.sk/docinfo.php?Sk=CA&Id=14& -  
Pripravili sme podklady pre školenia začiatočníkov v dvoch oblastiach: 

 Pravidlá 
 Práca pretekovej komisie 

Podklady pre tieto školenia sú zverejnené webe SZJ a podľa nich sa uskutočnilo školenie, 
ktoré uviedlo do aktívnej rozhodcovskej praxe niekoľko nových rozhodcov 
http://sailing.sk/docinfo.php?Sk=R&Id=14&. 

Podklady pre ďalšie oblasti školení nie sú komplexne pripravené, aj keď existujú čiastkové 
riešenia v súboroch u jednotlivých historických školiteľov.   

b) sprostredkovanie školení našich rozhodcov v  zahraničí  
Nemám informácie o tom, že by sa niekto z našich rozhodcov nechal školiť v zahraničí. 

ČSJ ma v decembri 2019 pozval na školenie o windsurfingových pravidlových 
a procesných špecialitách do Brna, ktorého sa zúčastnili pretekári, tréneri 
i rozhodcovia a utvrdili sme sa v potrebe spoločných školiacich aktivít. 

c) praktické školenia počas veľkých pretekov na SVK 
Aj keď sa v roku 2019 konali na SVK veľké preteky, na ktorých sa naši rozhodcovia stretli 

s procesmi veľkých pretekov, neuskutočnili sme žiadne školenia počas pretekov. 
d) zlepšenie práce školiteľov  
e) zvýšenie kontroly angažovania rozhodcov na významné preteky  

tieto dve oblasti by sme sa mali osobne prebrať a zjednotiť sa v názoroch na jar 2020 
f) zníženie minimálneho počtu prihlásených na školenie 

Tento bod sme aplikovali pri príprave školení 2019, ale nebolo potrebné ho uplatniť, nakoľko 
o obe školenia – pozri nižšie bol dostatočný záujem.  

1.3 PREKLADY  

Žiadne preklady sme nepripravili, šetríme sily a odhodlanie na veľké pripravované zmeny 
v pravidlách , ktoré nás čakajú v roku 2020 v novej verzii pravidiel. 

2 MERAČI 

 V roku 2019 absolvoval seminár a testy na Medzinárodného merača Patrik Pollák, ktorý má 
v pláne v sezóne 2020 absolvovať vyžadované účasti ako merač na pretekoch WS 
a v novembri 2020 sa uchádzať o kvalifikáciu medzinárodného merača so špecializáciou na 
niektorú windsurfingovú triedu. 

 Zverejnenie kvalifikovaných meračov čaká na inováciu webovej stránky SZJ. 
 Problém s výpočtom hendikepu pre lode Micro nie je doriešený. 



2/2 

3 MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY 

3.1 WORLD SAILING 

Minuloročná kríza vo vzťahoch medzi vedením World Sailing a mnohými národnými asociáciami 
pokračuje a vrcholí: 
- v novembri na generálnom zhromaždení WS odmietnutím návrhu boardu na zmeny 

v riadení organizácie,   
- odvolaním CEO - plateného riaditeľa - organizácie a  
- konfrontačnými návrhmi na uskutočnenie/neuskutočnenie mimoriadneho generálneho 

zhromaždenia na jar 2020 
Formálne postoje SZJ sa snažíme udržať v zhode s krajinami z našej Goupy B, so spoločným 
zastúpením v councile WS. 
 
Zasadnutí a stretnutí WS sme sa v roku 2019 nezúčastnili, šetríme zdroje na osobnú účasť vo 
volebnom roku 2020. 
 

3.2 EUROSAF  

EUROSAF pokračuje v nevýrazných postojoch a často sa meniacich zámeroch 
 V 2019 sme využili systém výmeny rozhodcov a pomohli organizátorom MS micro získať bez 

nároku na cestovné 2 rozhodcov do 5 člennej medzinárodnej jury. 

4 SPOLUPRÁCA v rámci  VV SZJ 
WS zorganizoval  na Balatone Development forum, za účelom podpory a zjednotenia 

rozvojových programov národných jachtárskych federácií. Ústretovým prístupom viacerých 
členov VV, bol nominovaný na toto fórum za SZJ ako dobrovoľník  Milan Loukota. 
Milan na základe získaných informácií navrhol a pomohol pripraviť VV SZJ „workshop“ – 

o  rozvoji aktivít a zmenách v riadení SZJ.  
Výsledky workshopu by mali byť podkladom pre koncepciu rozvoja nového VV SZJ, 

zvoleného v roku 2020. 

5 INÉ 
Pri príležitosti okrúhlych 80ych narodenín Ing. Tomáša Matzenauera v roku 2020, UKR navrhuje 

udeliť mu na GZ titul zaslúžilého rozhodcu. Tomáš sa po ukončení aktívneho pretekania 
na Finne a Fireballe, zapojil aktívne do výchovy mladých jachtárov na Širave a zároveň sa 
stal na obdobie dlhých rokov vodčím rozhodcom a organizátorom pretekov na KVO 
Šírava. 

 
Dušan Vanický 

Prílohy: Správy zo školení rozhodcov v roku 2019 

SPR_ 
SKOL_ROZH_R1_2019.pdf 

SPR_ 
SKOL_ROZH_R2aR3_2019.pdf 



Správa okruhový jachting 2019 

V roku 2019 bol na Slovensku síce menší počet aktívnych lodných tried, avšak  počet pretekárov, ktorí 

pretekali 2 a viac krát sa  zvýšil. V porovnaní s rokmi 2017 a 2018 však klesol počet lodí v Slovenskom 

pohári a na Veľkej cene Slovenska. Tento rok vznikla nová ALT 29er, kde postupne prešli pretekári 

z lodnej triedy Optimist a ku koncu sezóny absolvovali dva preteky. 

 

  2017                   Spolu 

  OPT LAS S LAS R LAS 4.7 420 VAU FIN 470 Europa FEVA   

počet pretekárov 
pretekajúcich aspoň 1 
krát 

86 3 19 6 34 30 20 9 0 3 210 

počet pretekárov 
pretekajúcich aspoň 2 
krát 

51 2 15 3 9 24 10 0 0 0 114 

počet lodí v SP 50 0 19 0 17 15 18 0 0 0 119 

počet lodí VCS 30 0 9 0 5 5 7 5 0 0 61 

  2018                     

  OPT LAS S LAS R LAS 4.7 420 VAU FIN 470 Europa FEVA   

počet pretekárov 
pretekajúcich aspoň 1 
krát 

87 10 19 11 39 32 14 2 0 0 214 

počet pretekárov 
pretekajúcich aspoň 2 
krát 

44 5 14 8 15 24 12 0 0 0 122 

počet lodí v SP 47 7 19 10 14 13 13 0 0 0 123 

počet lodí  VCS 33 6 11 9 10 8 13 2 0 0 92 

              2019                     

  OPT LAS S LAS R LAS 4.7 420 VAU FIN 470 FEVA 29er   

počet pretekárov 
pretekajúcich aspoň 1 
krát 

77 4 19 12 32 35 14 0 0 4 197 

počet pretekárov 
pretekajúcich aspoň 2 
krát 

57 2 15 10 16 21 13 0 0 4 138 

počet lodí v SP 41 0 19 11 14 15 14 0 0 0 114 

počet lodí  VCS 41 0 9 7 0 6 5 0 0 0 68 

 

Tento rok sa na vrcholových podujatiach ako sú Majstrovstvá sveta a Európy zúčastnili pretekári 

lodných tried Optimist, Laser a VAU a FIN. Najlepšie umiestnenie zaznamenal Peter „Frenky“ Mosný = 

14.miesto na FINN World Masters. 
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Správa o činnosti 

Asociácie lodnej triedy Kajutové plachetnice a Námorné lode (ALT 

KJP a NL) 
 
Rok 2019 bol pre lodné triedy kajutové plachetnice ako aj pre námorné lode z organizačného hľadiska 
ALT prelomový. 
 
Dňa 16.03.2019 sa uskutočnilo vo Zvolene pravidelné ročné generálne zhromaždenie (GZ) národnej 
Asociácie lodnej triedy Kajutové plachetnice (ALT KJP) a národnej Asociácie lodnej triedy Námorné 

lode (ALT NL). 23 prítomných kajutových a námorných jachtárov na úvod schválilo zlúčenie týchto 
dvoch asociácií do jednej asociácie s názvom Asociácia lodnej triedy Kajutové plachetnice 

a Námorné lode so skratkou ALT KJP a NL. V tomto zmysle boli upravené stanovy a rokovací 
poriadok. Zároveň prítomní odsúhlasili zlúčenie výkonných výborov pôvodných ALT. Členmi 
zlúčeného Výkonného výboru ALT KJP a NL sú Miroslav Tuleja, Milan Boroš, Peter Palmaj, Zdeno 

Csuday, Miroslav Mokáň, Martin Ježko ml., Martin Kolesár, Zdeno Novák, Dezider Machovec, 
Michal Kelemen a Richard Centový. Členmi Technickej komisie ostali Ľuboš Kurej, Marián Babjak, 
Zdeno Csuday, Peter Repáň a Matej Hajdučík. Predsedom zlúčenej ALT KJP a NL ostal Peter Repáň.  
GZ prijalo viaceré úpravy a doplnky stanov a triedových pravidiel KJP ako aj uznesenia týkajúce sa 
pretekania v lodnej triede KJP a výberu organizátora Majstrovstiev Slovenska námorných lodí. GZ 
zároveň navrhuje ako kandidáta na zástupcu ALT KJP a NL do Výkonného výboru Slovenského zväzu 
jachtingu Zdenka Csudaya. 
 
Počas sezóny mala hlavnú úlohu TK a to priebežné meranie nových lodí a premeriavanie už 
zmeraných lodí, podávanie vysvetlení a stanovísk ohľadne výkladu triedových pravidiel a vydávanie 

certifikátov DH 2019. Celkovo bolo vydaných 55 certifikátov DH, platných pre rok 2019 čo je nárast 
o 17 lodí oproti roku 2018. V roku boli vykonané 4 nové kompletné merania lodí a 18 lodí bolo 
čiastočne premeraných a boli im nanovo vypočítane koeficienty DH. Dvom lodiam typu LG-500 nebol 
vydaný certifikát z dôvodu nemožnosti vypočítať koeficienty DH. Pre rok 2019 nebol zmenený spôsob 
výpočtu koeficientov DH, takže nebolo nutné prepočítavať koeficienty pre všetky lode. Momentálne 
sa nachádza v databáze kajutových lodí 114 záznamov. 
 
Pretekanie v roku 2019 

 
Domáce preteky KJP 

 

Spolu sa podľa výsledkov pretekov uverejnených na webovom sídle SZJ odjazdilo 27 pretekov, z toho 
jedna Veľká cena Slovenska na Oravskej priehrade, 7 pretekov Slovenského pohára (priznaný 
koeficient 5) a 20 pretekov s koeficientmi 1, 2, 3 a 4. 
 

Zahraničné preteky KJP 

 

V roku 2019 sa na zahraničných regatách podľa výsledkov pretekov uverejnených na webovom sídle 
SZJ zúčastnili dve kajutové plachetnice, a to ADRIA, typu Saturn 24 RC na Balatone v Maďarsku a SEN 

749 na Neusiedler See jazere v Rakúsku. 
 
Preteky námorných lodí 

 
V námornom jachtingu sa uskutočnili v roku 2019 štyri regaty zaregistrované SZJ a to tri v Chorvátskej 
Kaštele na lodiach typu Beneteau First 45: Slovak Sailing Week 2019, Regata Mateja Bencúra 2019 
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a nakoniec Veľká cena Slovenska v námornom jachtingu 2019 a jedna na Murteri: Memoriál 

Vladimíra Psalmana 2019. 
 
Posádka Michala Kelemena (klub Kolotočári, o.z.) sa na lodi ODILIA (CRO 2681 – More 55) zúčastnila 
pretekov Rolex Middle Sea Race 2019 na Malte v zložení Ľuboš Kurej, Peter Šurin, Richard Malovaný, 
Martin Jarombek, Ladislav Slota, Boris Vaňo, Ivan Rolný, Roman Grešák, Matej Beneš, Ján Šárnik. V 
kategórii ORC/Class3 získali 11. miesto a v celkovom poradí získali v lodnej triede ORC 41. miesto. 
 
Slovenskí jachtári z YC Slovan Bratislava Andrej Holák, Michaela Vaďurová, Dana Jančinová, Marek 
Macháček, Roman Summerling, Tomáš Mihalík, Martin Kolík, Monika Bilková-Martinková a Robert 
Poor na lodi EL OCASO (GBR 4860R – J122) sa ako Team Slovakia – El Ocaso, za účasti skipra Boba 
Hilliera z USA, zúčastnili pretekov St Maarten Heineken Regatta, kde obsadili v triede CSA 3 (P40) 4. 
miesto. 
 
Najdôležitejšie výsledky pretekov 

 

Víťazom Veľkej ceny Slovenska 2019 na Oravskej priehrade v lodnej triede kajutové plachetnice sa 
stala posádka lode CALIBRA (SVK 115 – Calibra 620) v zložení Zdeno Novák – kormidelník, Peter 
Heglas a Peter Repáň. V Lodnej triede Micro Class zvíťazila na Veľkej cene posádka lode VAMPIRE 
(SVK 66 – Micro Proto Flyer) v zložení Michal Kelemen, Martin Kelemen a Jaroslav Galamboši. 
 
Víťazom Veľkej ceny Slovenska 2019 v námornom jachtingu One design na lodiach typu Beneteau 
First 45 v Chorvátskej Kaštele sa stala posádka v zložení Daniel Kriš – kormidelník, Michal Hrubý, 
Tomáš Macura, Peter Petrovka Peter Kincel a Martin Ježko ml. z Jacht klubu Prešov. 
 
Najlepším jachtárom roka 2019 v kategórii námorný a kajutový jachting v celkovom poradí sa stal 
opäť Michal Kelemen z klubu Kolotočári, o.z. Najlepšou jachtárkou roka 2019 v kategórii námorný 
a kajutový jachting v poradí žien sa stala Petra Strapáčová z Jacht klubu Sobrance. 
 
Víťazom Slovenského pohára 2019 v lodnej triede kajutové plachetnice v kategórii športové lode sa 
stala posádka lode FIONA  (SVK 432 – Calibra 620) v zložení Peter Kincel, František Kincel, Michal 
Macura a Tomáš Macura. V kategórii turistické lode sa víťazom Slovenského pohára nestal nikto, 
lebo boli odjazdené iba jedny preteky. 
 
 
 
V Prešove dňa 08.01.2020 
 
 
 
Vypracoval Peter Repáň, predseda ALT KJP a NL v spolupráci s členmi Výkonného výboru 



SPRÁVA O CINNOSTI  

ALT WINDSURFING 2019 

 

Aj v roku 2019 pretekári ALT WS naďalej dosahujú najlepšie 
výsledky Slovenského zväzu Jachtingu na medzinárodných regatách, 
ale aj dlhodobých súťažiach Interpohára. Medzi najvýznamnejšie 
výsledky v roku 2019 patria : 

-  6. miesto MS Raceboard Warnemunde, GER celkovo – Patrik POLLÁK  

-  3. miesto ME Raceboard Raceboard mládež – Robert  KUBÍN  

-  1. miesto MS Raceboard Warnemunde, GER masters – Patrik POLLÁK   

-  1. miesto MS Race Warnemunde, GER  tímová súťaž - Milan Duchnovský, Patrik POLLÁK 

  -  víťaz Interpohára Supercup Raceboard celkovo – Patrik POLLÁK 

  -  1. miesto Interpohár Supercup raceboard ženy – Lenka BERÁNKOVÁ  

           -  1. miesto Interpohár Supercup raceboard mládež – Lenka BERÁNKOVÁ 



          -  3. miesto Interpohár Supercup Bic Techno 293 celkovo – Ondrej SZITASZ 

          -  3. miesto Interpohár Supercup Bic Techno 293 U17 chlapci – Ondrej SZITASZ 

            -  víťaz Medzinárodných majstrovstiev CR Raceboard – Patrik POLLÁK 

 Pretekári ALT WS sa v priebehu roka nielen pravidelne zúčastňovali regát v zahraničí, ale 
naďalej sa vysoko umiestňujú v rebríčku reprezentantov SZJ. Pokračoval pokles účasti 
juniorov nielen na zahraničných, ale aj domácich regatách. Po Majstrovstvách Slovenska 
2019 prestúpila do triedy Techno 293 skupina mladých pretekárov z triedy Optimist. V tejto 
súvislosti by som chcel vysoko oceniť prácu trénerov v triede Optimist za posledné roky. 
Pretekári, ktorí postúpili z triedy Optimist medzi windsurfinstov majú výborné jachtárske 
návyky a zaznamenali výrazný posun vo veľmi krátkom čase aj v triede Techno 293, čo sa 
odrazilo vo výsledkoch aj účasti Mateja Štefaničiaka na Majstrovstvách Sveta Techno 293 
v Cadize v Španielsku. Robert Kubín sa v priebehu leta zúčastnil Juniorských Majstrovstiev 
Sveta medzinárodnej jachtárskej organizácie v Gdyni v Poľsku v triede Neil Pryde RS:X 
juniorov. 

V priebehu roka pokračoval útlm tréningov na domácich vodách, dobrou správou je, 

že po vzore Českej republiky rastie záujem u pretekárov končiacich s pretekaním 

v mládežníckej triede Optimist o triedu Techno 293, ako alternatívu pre posun mládeže 

z prípravnej mládežníckej triedy do juniorskej olympijskej triedy. Nedarí sa nám udržať 

mládežníckych pretekárov po odchode z triedy Techno 293. V závere roka medzinárodná 

jachtárska asociácia odsúhlasila zmeny olympijskej triedy na iQFoil. Tento fakt je novou 

výzvou pre SAW v snahe obnoviť účasť pretekárov zo Slovenska na pretekoch v OH triede 

s výhľadom zúčastniť sa Olympijskej kvalifikácie na OH 2024 v Paríži. 

 

V Košiciach 30.12.2019     Patrik POLLÁK 

Predseda SAW windsurfing  

 



 

 

Správa Kontrolnej komisie SZJ – pre GZ SZJ      8. 2. 2020                              
 
KK SZJ pracovala v zložení: predseda  Štefan  Brestovský, členovia , Luboš Kurej, odobia od ostatného 
Generálneho zhromaždenia (9. 2. 2019 ),v tomto čase nebol podaný  žiaden podnet z vonku, ktorý by mala KK 
riešiť.  
 
KK v tomto období vykonala kontrolnú činnosť 1x a to: 7. 2. 2020  k príprave Správy KK SZJ pre GZ 8. 2.2020 
 
Zástupca KK zúčastnil rokovania VV (7. 2. 2020) a inventarizácie 28. 9. 2019. Členovia KK sa pravidelne  
oboznamovali so zápisnicami VV na webe SZJ. 
  
1. Činnosť VV: 
    1. VV zasadal v roku 2019 od ostatného GZ - 3x  s priemernou účasťou 80 % . VV prijal  58 uznesení, ( k 31. 

12.2019 boli  uznesenia splnené .  Pri subjektívnom hodnotení  obsahov  58 uznesení sa 21 zaoberalo 
športovou činnosťou, 17 boli z oblasti hospodárenia, 30 vnútorná správa, stanovy, hlasovací poriadok  . 

    2. Práca a činnosť vo VV bola otvorená vecná, názorové rozdiely boli riešené otvorene a vecne. Hodnotenie 
aktivity a účasti jednotlivých členov je v kompetencii predsedu. VV sa stretával 3x za obdobie medzi GZ . 
V prvom polroku raz , a dvakrát v druhom polroku 2019. Aktuálne problémy riešil elektronickou 
komunikáciou a dištančným hlasovaním. 

          Plnenie uznesení od ostatného GZ bolo v požadovanom termíne. 
             
    3. Zverejňovanie zápisníc na stránke SZJ bolo splnené (do 14 dní),         
 
2. Financie – hospodárenie: 
 
     Financovanie bolo vykonávané štandardne v zmysle pravidiel Zákona 440/2015zz.a novely 354/2016 účinnej 
od 1.1. 2019 
    1. Správy o finančnom hospodárení sú predkladané písomne na každý VV. Účty sú vedené prehľadne, 

chronologicky na dobrej úrovni.  Úhrady do 150,00 eur zabezpečuje GS (Smernica F1 bod 8/1) vždy 
s vedomím predsedu VV. Účtovníctvo je spracovávané profesionálne externým pracovníkom.         - 
Vyúčtovanie športových akcií bolo riadne a včas zúčtované. 

    2. Požadované podklady externými subjektmi (MŠSR, Daňový úrad,...) sú odovzdávané v požadovanom 
        termíne.  
    3. Ročná inventarizácia majetku SZJ bola vykonaná dňa 28..9.2019 V inventári SZJ je 12 lodí triedy Q 

(Oriental tréningová plachetnica) a jedna loď triedy Laser. Viď Zápisnica Ing. Lehota.  
    4. KK konštatovala, že k termínu 31.12.2019 všetky kluby  vyúčtovali dotácie zo SZJ za r. 2019, / Viď  Správa 
o hospodárení/. Je potrebné konštatovať že úlohy boli plnené operatívne oproti minulým obdobiam .Tým  sa 
plnili podmienky nového zákona o športe zo strany klubov. 
    5.  HKŠ SZJ sa zúčastnil 2x školenia Hlavných kontrolórov na Ministerstve Školstva ,vedy, výskumu a športu. 
Je potrebné povedať že v roku 2020 prebehne systémová  kontrola na SZJ podľa inštrukcií oddelenia hlavného 
kontrolóra športu  ministerstva Školstva ,vedy výskumu a športu SR.  
3. Záver  
    1. KK konštatuje, že GZ a VV venujú systematickú pozornosť hospodáreniu a účelovému objektívnemu 
vynakladaniu finančných prostriedkov SZJ v zmysle Zákona o Športe z.z  a štandardných pravidiel 
hospodárenia v SZJ. Všetky doklady a finančné operácie sú vedené chronologicky, prehľadne  a obsahujú 
všetky potrebné náležitosti ( prezenčné listiny, vyhodnotenie akcií ....). 
 
 
3. 2..  2020              KK SZJ   Štefan Brestovský 

           
                  Luboš Kurej 
Príloha: Ing. Igor Lehota  Správa o hospodárení 
                    



Správa o činnosti GS za rok 2019 

 
Hlavnou úlohou GS je zabezpečovať administratívny chod zväzu. Úlohy plnené v roku 2019: 
 
 

1. Registrácia klubov a členov SZJ 
V roku 2019 bolo pod SZJ zaregistrovaných 35 klubov a všetky uhradili zvýšený členský 
poplatok. Osvedčilo sa používanie jednorázových licencií hlavne po znížení poplatku. Úrady sú 
platené včas a v správnej výške. V poslednom roku bol zaregistrovaný nový klub TJ Oravan, 
ktorý začal aktívne pôsobiť v SZJ.  

 
2. Registrácia pretekárov na MS, ME  

V tomto roku sa niekoľko našich pretekárov zúčastnilo vrcholových pretekov pod záštitou WS. 
Vrcholových podujatí sa zúčastňuje čoraz viac našich pretekárov nielen v okruhovom 
a námornom jachtingu ale aj vo windsurfingových triedach. Už tradične sa vrcholných podujatí 
zúčastňujú najmladší pretekári v lodných triedach Optimist a BIC Techno 293. Okrem týchto 
majstrovstiev to boli aj MS v LT Laser, Micro Class (usporiadané na Liptovskej Mare), 
Raceboard, Vaurien.  
 

3. Príprava podkladov pre účtovníctvo, vyúčtovanie dotácie z ministerstva, vyúčtovanie 
dotácií klubom 

Za vedenie účtovníctva je zodpovedný externý účtovník – p. Varhoľ. Spolupráca s ním bola aj 
v tomto roku úplne bezproblémová. Vyúčtovanie príspevku uznanému športu voči ministerstvu 
z roku 2018 bolo administratívne náročné, nakoľko ministerstvo požaduje čoraz detailnejšie 
informácie. Všetky vyúčtovania sú zverejnené na stránke Ministerstva školstva a priebežne aj na 
stránke SZJ. Oproti minulému roku sme mali opätovne problém s neskorým vyúčtovávaním 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Mali by sme zaviesť určitú formu sankcií za neskoré plnenie 
povinností. Zároveň navrhujem používať záväzné formuláre na vyúčtovanie, nakoľko to uľahčuje 
následné spracovanie dokladov. Vzhľadom na výšku príspevku uznanému športu za rok 2018 sme 
mali povinnosť auditu účtovníctva (za rok 2018). Audit nám spracovala pani Molčányiová 
a výrok audítora bol v súlade so zákonom o športe. Vzhľadom na zmenu zákona od 2020 máme 
povinnosť auditu už len za rok 2019.  

 
4. Povolenie pretekov – Dopravný úrad 

Komunikácia s Dopravným úradom bola dobrá a všetky potrebné povolenia boli vybavené včas. 
Konanie s úradmi zjednodušuje hlavne možnosť elektronickej komunikácie. Po minuloročných 
prekážkach zo strany ochranárov na vodnej ploche Gabčíkovo sme z lokality vyňali okruh 
v blízkosti vtáčieho ostrova.   
 

5. Organizácia školení, zasadnutí VV, GZ 
Vzhľadom na uplynutie platnosti akreditácie sme nútení organizovať všeobecnú časť školenia 
trénerov v spolupráci s FTVŠ. Táto spolupráca je výrazne lepšia ako po minulé roky. Ostatné časti 
školenia trénerov sme zabezpečovali vo vlastnej réžii trénerov Jakuba Kaňuka, Michala Andela 
a Patrika Polláka. Chcela by som vyzdvihnúť záujem rodičov aktívnych reprezentantov 
o trénerské kurzy.  
V roku 2019 sa uskutočnili aj školenia technických komisárov, rozhodcov a mali sme aktívnu 
účasť aj na školení organizovanom WS (Milan Loukota). V minulom roku boli tri zasadnutia VV 
(február, jún, november), ktoré sa konali v Ružomberku a Liptovskom Mikuláši.  
Generálne zhromaždenie sa konalo vo februári za účasti väčšiny klubov. Pri tejto príležitosti boli 
ocenení najlepší jachtári roka a boli udelené ocenenia SZJ.  
 



6. Iné 
V novembri sa uskutočnil jedinečný workshop o smerovaní SZJ. Hojná účasť priniesla mnohé 
témy, ktoré boli aspoň čiastočne prediskutované. Dôležitá bola hlavne výmena skúseností medzi 
jednotlivými vodami, hlavne v súvislosti s fungujúcimi a novo plánovanými mládežníckymi 
centrami. 
Výsledky workshopu budú zverejnené v januári 2020 a budú prezentované na GZ 2020. 
Novela zákona o športe prinesie v roku 2020 ďalšie povinnosti a zvýši administratívnu záťaž 
nielen v prípade SZJ ale aj v prípade klubov.  
Hlavný kontrolór športu avizoval kontroly na úrovni zväzov, ktoré budú vykonávať jednotliví 
kontrolóri. 



SPRÁVA O ČINNOSTI ALT LASER 
 
ALT Laser zastupuje 3 lodné triedy, Laser 4.7, Laser Radial a Laser Standard 
 
V LT Laser 4.7 je narastajúci počet pretekárov, v poslednej sezóne ich bolo dovedna 12, na budúci 
rok máme ohlásený ďalší prestup z LT Optimist. Súčasný pretekári už začali byť 
konkurencieschopnejší, absolvovali niekoľko výjazdov mimo SR, napr. Majstrovstvá ČR, Laser 
Grand Prix Wolfgangsee, Izola Spring Cup, takisto ako niekoľko sústredení (Slovinsko, Garda, 
Nové Mlyny a pod.). V ďalšej sezóne plánujeme už aj nabrať prvé skúsenosti z veľkých podujatí, 
Karolína Sarah Simonová sa pripravuje na júlové MS Laser 4.7 na Garde. 
 
LT Laser Radial má stabilných 19 pretekárov, najlepší sa zúčastňujú už aj vrcholových podujatí. 
Janka Melišová absolvovala mládežnícke MS v poľskej Gdyni, kde niekoľkými skvelými 
rozjazdami  (16 a 25 zo 47 lodí, celkovo skončila 39.) ukázala, že v tejto kategórii má potenciál. V 
porovnaní so staršími pretekárkami v kategórii U21 a v silnejšom vetre na MS v Splite už 
výsledkovo neobstála tak dobre, ale získala veľa skúsenosti, ktoré môže ďalšie roky dobre zúročiť. 
 
V oboch LT sa odjazdil Slovenský pohár aj MSR. 
 
LT Laser Standard začína byť atraktívnejšou aj pre mladších pretekárov, ktorí si začínajú skúšať 
preteky na tejto väčšej plachte. Alexander Miškov sa zúčastnil aj U21 MS v Splite, kde však silnejší 
vietor favorizoval starších a vyzretejších pretekárov. Ako úvod do "veľkého jachtingu" bol tento 
pretek ale skvelý a Sašo sa veľa naučil. Michal Andel bojoval celú sezónu so zápalmi šliach na 
chodidlách a ďalšími zraneniami. Napriek tomu zajazdil pár pekných výsledkov na zahraničných 
pretekoch, absolvoval aj ME v portugalskom Porte. Další rozvoj trochu sťažil aj odchod 
tréningového partnera Patrika Meliša do dánskeho Aarhusu, podarilo sa ale nadviazať vcelku 
produktívnu spoluprácu s českou reprezentáciou. V sezóne 2020 máme v pláne odjazdiť aj 
slovenský pohár v tejto LT, keďže pár pretekárov "dorástlo" z menších plachiet, niekoľkých starších 
by sme chceli získať pre tento šport opäť. 
 
Cieľom ALT Laser je zapojiť našich pretekárov do svetového športového jachtingu, kde môžu 
naberať veľa skúseností a inšpirovať sa k pravidelnejším a tvrdším tréningom. Začali sme s 
pravidelnejšou prípravou v Šamoríne, organizujeme aj veľa tréningov v zahraničí, pred každým 
väčším pretekom. Nadväzujeme kontakty so zahraničnými reprezentáciami, menovite Českom a 
Rakúskom, založili sme zimné tréningové centrum v Kaštele (Chorvátsko), v pláne máme veľa 
tréningov a veľkých pretekov, podobne ako v roky minulé. Dúfame, že sa ich bude zúčastňovať 
stále viac pretekárov, tak ako doteraz. 
 
O všetkých podujatiach na ktorých sa zúčastňujú naši pretekári pravidelne informujeme na 
internetovej stránke www.undersail.sk 
 
Za ALT Laser 
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Správa o činnosti 

Asociácie lodnej triedy Micro za kalendárny rok 2019 

Valné zhromaždenie ALT Micro – Bratislava 

Dňa 16.11.2019 sa v Bratislave konalo Valné zhromaždenie ALT Micro. Podpredseda Kelemen 

zhodnotil končiacu sezónu, predovšetkým úspešne usporiadané Majstrovstvá sveta na Liptovskej Mare 

a ďalšie uskutočnené preteky, a zároveň predstavil plán na sezónu 2020, predbežný termínový kalendár 

a blížiace sa Majstrovstvá sveta na Polsku. Zápis z tohto stretnutia je prílohou č. 1 tejto SoČ. 

 

Preteky lodnej triedy Micro 

Sústredenie pretekárov a Micro Cup 1 – Liptovský Kolotoč 

Druhý ročník sústredenia pretekárov a priaznivcov lodnej triedy Micro sa konal v Penzióne Bobrovník, 

ktorý ponúka primerané podmienky na konanie podobných podujatí. V prvých dvoch dňoch z celkových 

4 dní sa pretekári venovali teoretickému a praktickému trénovaniu. Prebiehali prednášky o stratégii, 

prednostiach, teórii štartov a následne boli tieto poznatky uplatňované v nácviku na vodnom diele v 

sprievode profesionálneho trénera Michala Hrubého. Počas víkendu nadväzovali na sústredenie prvé 

preteky lodnej triedy Micro v roku 2019 s názvom Liptovský Kolotoč. Zúčastnilo sa ho 5 lodí, a to SVK 

66 (Kelemen), SVK 52 (Nemček), SVK 20 (Zacharov), SVK 101 (Hajdučík), SVK 71 (Benedikovič). 

Euro Micro Italia 

SVK 66 (Kelemen) sa ako jediná slovenská posádka zúčastnila talianskej časti európskeho pohára 

v blízkosti Benátok, v meste Chioggia. Slovenská posádka sa umiestnila na prvom mieste, pred 

francúzskou a talianskou posádkou. 

Majstrovstvá sveta LT Micro – Liptovská Mara 

Majstrovstiev sveta sa nakoniec zúčastnilo 7 slovenských posádok SVK 66 (Kelemen), SVK 52 

(Nemček), SVK 20 (Hajdučík), SVK 101 (Benedikovič), SVK 71 (Marynčák), SVK 41 (Potucký) 

a SVK 98 (Kurej). O priebehu pretekov podrobnejšie pojednáva dokument Záverečná správa pre SZJ. 

Veľká cena Slovenska 2019  - Oravská priehrada 

Týchto pretekov sa zúčastnilo 5 lodí Micro a lodná trieda tak štartovala v samostatnej kategórii. Poradie: 

SVK 66 (Kelemen), SVK 20 (Hajdučík), SVK 52 (Nemček), SVK 101 (Benedikovič), SVK 98 

(Štaffen). 

 

Ďalšie preteky s účasťou lodí Micro 

O pohár Matúša Čáka – Orava 

Pretekov ALT KJP sa zúčastnili SVK 66 (Kelemen) SVK 52 (Nemček). 

 

Ostatné udalosti 

• Michal Kelemen (SVK 66) sa stal jachtárom roka na Slovensku 

• Loď SVK 4 Kondor je na predaj. Kontakt: kondorpn@gmail.com 

• Bratislavský klub Kolotočári sa podujal kúpiť novú loď LT Micro, podmienkou je zostavenie 

stabilnej posádky s účasťou minimálne na 3 slovenských pretekoch a majstrovstvách sveta. 

 

V Žiline dňa 15.1.2020 

 

Vypracoval Richard Malovaný, predseda ALT Micro  

mailto:kondorpn@gmail.com


Príloha č. 1 Zápisnica zo schôdze Valného zhromaždenia ALT Micro 
Dňa:  16.11.2019, Tanker Club, Bratislava 
 
Zúčastnení: Michal Kelemen (podpredseda)  
Ďalej prítomní: Peter Šurín Juraj Tesák  Ján Uhrík  Matej Beneš 
  Miroslav Marynčák Boris Benedikovič  Martin Valko Martin Vaňo 
  Martin Stopka Gejza Nagy  Martina Oravcová Ján Šarník 
  Juraj Zacharov  
Celkom 14 zúčastnených. 
 
Program schôdze: 

• Lode v triede, stav pretekárov 

• Zhrnutie uplynulej sezóny 

• Micro WC 2019, Micro MMSR 2019, Sústredenie Liptovská Mara - Liptovský Kolotoč 

• NOVÁ SEZÓNA 

• Micro WC 2020 

• Možnosť klubovej lode / posádky - podmienka 5 pretekov, z toho 1 Euro Micro / WC 

• Termínový kalendár 2019 (WC, Euro, Sústredenie, SK pohár, nové vody) 

•  

o Liptovský Kolotoč + sústredenie 

o Matúš Čák 

o Euro Micro - 24.-26.7., alt. 26.-28.6. 

o Majstrovstvá sveta - august/september 

o Kekszalag 18.-20.7. 

• Tréner 2020  

• Rôzne 

Zápis 

• Peter Šurín navrhol do sezóny 2020 kúpu novej lode klubu Kolotočári a vytvorenie posádky pre túto loď. Kúpa lode je 
podmienená zostavením stabilnej posádky, ktorá sa zúčastní minimálne 5 pretekov v sezóne 2020, z toho aspoň 1x 
Euro Micro a Majstrovstiev sveta v Poľsku. 

• Loď Kondor sa s aktuálnou posádkou nebude viac zúčastňovať pretekov a je na predaj. 

• Michal Kelemen zdôraznil prínos Sústredenia Liptovský Kolotoč a navrhol zaradenie podobného sústredenia do 
kalendára 2020 

• Michal Kelemen zhodnotil priebeh a organizáciu Majstrovstiev sveta 2019 na Liptovskej Mare a vyjadril vďaku 
všetkým organizátorom, dobrovoľníkom aj pretekárom 

• Termín pretekov Liptovský Kolotoč sa stanoví na jeden z prvých dvoch májových predĺžených víkendov. Presný 
dátum sa určí do konca januára 2020 podľa časových možností jednotlivých posádok. 

• Termín Euro Micro Slovakia sa stanovil na 26.-28.6.2020 

• Michal Kelemen informoval pretekárov, že termín Majstrovstiev sveta 2020 ešte nie je stanovený (predpoklad júl 
2020), a že sa svetový šampionát bude konať v poľskom meste Gdansk. 

• Pretekári vyjadrili súhlas s potrebou trénera pre všetky posádky na sezónu 2020, navrhnutý Michal Hrubý. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
......................................  ...................................................  ............................................. 
Richard Malovaný   Michal Kelemen   Matej Hajdučík 
predseda LT   podpredseda LT   tajomník LT 

 



Správa lodnej triedy OPTIMIST za rok 2019 

Aj rok 2019 bol pre našu lodnú  triedu vcelku úspešný. 

Okrem slovenských pretekov, pretekov Slovenského pohára a Veľkej ceny Slovenska sa naši pretekári 

zúčastnili medzinárodných pretekov v Taliansku, Rakúsku, Slovinsku, Srbsku, Poľsku, Chorvátsku, 

Maďarsku a v Českej republike, ako aj Majstrovstiev Európy vo Francúzsku a Majstrovstiev sveta 

v Antique. 

Už v apríli nás potešil výkon Kristínky Kaňukovej na veľkom medzinárodnom preteku 37th  Lake 

Garda Meeting, kde obsadila 3.miesto dievčat v kategórii kadetov. 

V tabuľke nižšie sa nachádza prehľad pódiových umiestení (bez pódiových umiestnení v 

kategóriách)na medzinárodných pretekoch v roku 2019. 

Pretek Krajina Najlepšie umiestnenie Počet pretekárov 
Proljetni Kup Galeba 2019 Chorvátsko 1.miesto Sára Hrušková 29 

Otwarte Mistrzostwa LOK Poľsko 3.miesto Kristína Kaňuková 79 

South East European Open Optimist Cup Srbsko 2.miesto Ondrej Szitás 94 

PUCHAR BESKIDÓW INTERPUCHAR Poľsko 1.miesto Kristína Kaňuková 49 

 

Mierne nám stúpol počet pretekárov, ktorí štartovali na 2 a viac pretekoch 

Rok/počet pretekárov 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 pretek 64 96 85 86 87 77 

2 a viac pretekov 29 34 50 51 53 57 

 

Na Veľkej cene Slovenska na Oravskej priehrade sa tento rok zúčastnili rekordný počet pretekárov – 

49 z toho 41 zo Slovenska 

Rok Počet pretekárov 

2014 17 

2015 17 

2016 25 

2017 30 

2018 24 

2019 41 

Majstrom Slovenska sa stal Oliver Brestovský. 

 



Klesol však počet pretekárov, ktorí sa zúčastnili pretekov Slovenského pohára. Odjazdilo sa však 

všetkých 7 pretekov. Víťazom sa stal Oliver Brestovský. 

Rok Počet pretekárov 

2014 26 

2015 29 

2016 40 

2017 50 

2018 47 

2019 41 

Šiesti naši pretekári sa zúčastnili aj Majstrovstiev Európy vo Francúzku a jeden Majstrovstiev sveta v 

Antique, kde zbierali cenné skúsenosti. Výsledky v porovnaní s minulými rokmi sú o niečo lepšie, ale 

stále to nie je to, čo by sme chceli dosiahnuť. 

V roku 2020 plánujeme účasť našich pretekárov na Majstrovstvách Európy vo Estónsku a 

Majstrovstvách sveta na talianskom Lago di Garda. 

 

 

Zuzana Brestovská 

Predseda ALT Optimist 

 

 



Správa pre GZ SZJ  8. 2. 2020 
 

Správa o činnosti KVO Domaša 
 
 
V úvode predkladám porovnanie s predchadzajúcimi obdobiami. 
 

                2012          2013         2014        2015       2016         2017     2018       2019 
Počet regát                                               19             17            20            18           16            15          16          14 
Počet pretekárov                                     117           111           212           141         115          155        109          89 
Počet logaritmických bodov                592651      502622   1019041     737 835   658744    699 990   807694  522167 
 
Z plánovaných 15-tich jachtárskych regát  v roku 2019 sa podarilo odjazdiť 14 regát.Pre nepriaznivé poveternostné 
podmienky sa neuskutočnili MSR v slalome TK 312. 
 
V uplynulej sezóne najúspešnejším jachtárskym podujatím na Domaši bol 5.ročník Supercup Slovensko,ktorý sa konal  
aj za účasti maďarských,ukrajinských,českých a slovenkých surfistov  
Pozitívom bol nástup novej surfistickej generácie v lodnej triede BIC Techno 293,kde pretekalo na uvedenej regate 11 
pretekárov v lodnej triede BIC a 25 pretekárov v triede RAC. 
 
Od roku 2000 organizujeme na Domaši súťaž Jachtár Domaše.  Je to pretekár ktorý v regatách na Domaši získa najviac 
bodov. Bojuje sa o putovný pohár. Držiteľom trofeje za rok 2019 sa stal Patrik Pollák z ATU Košice, ktorý vyjazdil 42 583 
bodov v  6-tich regatách čím obhájil prvenstvo z roku 2018.Konečný rebríček súťaže o jachtára Domaše 2019 bol 
zverejnený na www.sailing.sk. 
 
K úspechom jachtárov z Domaše v sezóne 2019 patrí aj to, že majstrom SR v lodnej triede BIC Techno293 sa stal Adam 
Vrábeľ z ATU Košice, v triede RAC Patrik Pollák taktiež z ATU Košice. V námorom jachtingu v triede First 45 si 
v Chorvátsku odniesla víťaznú trofej posádka v zložení Daniel Kriš,Michal Hrubý,Martin Ježko jun.z JK Prešov a Tomaš 
Macura-YC Michalovce,Peter Kincel-FIC Sobrance a Peter Petrovka-JK Sobrance. 
Majstrami sveta pre rok 2019 v RAC Team Mix v nemeckom Warnemunde sa stali Patrik Pollák,Milan Duchnovský z ATU 
Košice a Jana Slivová z Českej republiky. 
 
V hodnotení oddielov, ktoré súťažili v regatách na Domaši boli najaktívnejší: 
1. ATU Košice                     
2. JK Prešov 
3. TJ Metropol Košice 
4. YC Domaša Zátoka 
5. JK Vranov nad Topľou 
 
Najúspešnejšou dorastenkou sezóny 2019 bola                            Kristína Piňosvá z Českej republiky 
Najúspešnejší dorastenec sezóny 2019 bol                                  Róbert Kubín jun. ATU KE 
Najúspešnejšou ženou sezóny 2019 bola                                     Ika Makuchová , YC Domaša-Zátoka 
Najviac štartov v regatách 2019 na Domaši mali                           Milan Ducnovský a Ľubomir Kučinský  ATU KE každý 9 
Skokanom roka v porovnaní s rokom  2019 sa stal                       Guillermo Piquet z ATU Košice, ktorý sa zlepšil o 5447 bodov 
Jachtárom Domaše 2019 sa stal                                                  Patrik Pollák z ATU Košice 
 
Najsmutnejšou udalosťou v roku 2019 bolo, že nás navždy opustila Iveta Beránková z ATU Košice dlhoročná aktívna 
pretekárka a neskor rozhodkyňa a organizátorka všetkých jachtárskych podujatí na Domaši. Česť jej pamiatke. 
 

 
Technické zabezpečenie regát na Domaši sa podarilo udržať motorovým člnom, ktorý zabezpečoval regaty  ATU Košice, pod 
vedením Laca Habinu a pribudol aj nový rozhodca Stanislav Fabry z toho istého klubu.  
 
Samotný areál surf klubu ATU Košice v k.ú.Holčíkovce ,kde surfisti odpracovali stovky brigádnických hodín je veľmi dôležitým 
počinom pre ďalšiu aktivizáciu členskej základne. Ostatným klubom chýba práca s mládežou a preto majú generačný problém . 
 
 
 
 
V Prešove 17.1.2020 
Miroslav Mokáň, KVO Domaša 
 



Správa o činnosti KVO Liptovská Mara – sezóna 2019 

 

V sezóne 2019 bolo naplánovaných 15 pretekov, Lokálne sústredenia a 1 náborový tábor.  

Medzi významné preteky sezóny patrili 43 Majstrovstvá sveta lodnej triedy Micro, Interpohár 

a séria pretekov o Pohár Liptovskej Mary. 

Ďalej už 6. ročník fun regaty Optimist No Limit Match Race, ktorá sa teší veľkej obľube 

a samozrejme náborový tábor pre deti.  

Lokálne sústredenia boli zamerané na tréning začiatočníkov a pokročilých v lodnej triede 

Optimist, ďalej pre lodnú triedu Laser a 29er. Niekoľko tréningov sa uskutočnilo aj pre lodnú 

triedu Vaurien. Na lokálnych sústredeniach trénovali štyria tréneri, čo je obrovský pokrok voči 

minulým obdobiam, kedy trénovali len dvaja. Medzi ďalšie tréningové aktivity patrili repre 

sústredenia pre Optimistov, Laserov a 29er.  

Už tradičnou súťažou je súťaž O najlepšieho jachtára Liptovskej Mary. Víťazom sa stal Pavol 

Ružička v celkovom poradí a Oliver Brestovský v kategórii mládež. Obaja si odniesli aj 

finančnú odmenu.  

V súťaži O pohár Liptovskej Mary zvíťazila posádka lode Adria so skiperom Deziderom 

Machovcom.  

Celkovo by som zhodnotil sezónu 2019 na Liptovskej Mare veľmi pozitívne. Naďalej 

pokračujúca neúnavná práca s mládežou v lodných triedach Optimist a Laser. Novo vzniknutá 

trieda 29er a oživujúca trieda Vaurien. Tak isto bolo počas sezóny vidieť niektoré posádky KJP 

trénovať počas voľných dní. 

 

 

V Bobrovci 12.1.2020 

Matej Brestovský, Predseda KVO Liptovská Mara 

 

  



KVO Zemplínska Šírava  správa o činnosti 2019 

 

 

KVO Z.šírava sa skladá zo šiestich klubov, ktoré majú v priemere po 30 členov. Najaktívnejším klubom 
je jacht klub Tatum Michalovce, ktorý si svoje skromné zázemie buduje a zveľaďuje na stredisku 
Medvedia Hora. Na kalendárny rok 2019 sme si naplánovali 11 pretekov, štyri júnové sa nepodarilo 
uskutočniť, lebo väčšina lodí bola ešte na brehu. Piatý ročník Old Boys sa neuskutočnil pre chorobu 
usporiadateľa. Kvoli slabému vetru sa neodjazdil Metropol Cup ako 5 -kový pretek, po vzájomnej 
dohode v ALT KJP sa presunul koeficient na Vinnianský strapec. Už tradične dobre usporiadané 
preteky na Z. šírave na kvalitnej úrovni vďaka usporiadateľom sú O pohár Tatum, TOP 24 a Vinnianský 
strapec. Dá sa povedať, že sme prešli z kvantiti na rokmi overenú kvalitu. V okruhovom jachtingu sa 
nám už roky nedarí v žiadnej triede odštartovať aspoň jeden pretek, naše farby reprezentuje v lodnej 
triede Laser Peter Kincel z FYC Sobrance. 

V hodnotení o putovný pohár Jachtár Z. šíravy sa za rok 2019 s rovnakým počtom bodov 13 693 
umiestnil na prvom mieste František Kincel a Peter Kincel na druhom mieste s počtom bodov 11 176 
umiestnil Curma Vladimír a treti skončili Max Radovan a Maxová Mária ml. s počtom bodov 7 987. 

V hodnotení SZJ kluby celkovo sa najlepšie z naších klubov na 7. mieste umiestnil JK Sobrance 
s počtom bodov 113 028, v hodnotení klubov námorný a kajutový jachting sa na 7. mieste umiestnil 
JK Tatum Michalovce. V hodnotení jednotlivcov celkovo sa na 8. mieste s počtom bodov 60 784 
umiestnil Martin Potucký z JK Sobrance. V kategorii jednotlivcov námorný a kajutový jachting sa 
umiestnil Peter Kincel s počtom bodov 30 437 na treťom mieste. Jachtárkov roka 2019  v námornom 
a kajutovom jachtingu sa stala Petra Strapáčová za JK Sobrance, srdečne gratulujeme. 

Aj v roku 2019 sa naší členovia KVO Z.šírava zúčastnili na regatách mimo našej vody aj mimo 
Slovenska. Už tradične posádka TRIMHO pod vedením kap. Vlada Fedorika sa zúčastnila Velkonočnej 
Regaty Murter-Dubrovník-Murter. Ľuboš Kurej a Maroš Kolesár si vybojovali 2. miesto na etapovom 
preteku M. Beancúra pod velením kap. Zdenka Czudaja. Veľká cena v námornom jachtingu v Kaštele 
aj v slabom vetre sadla posádke kap. Dana Kríša a majstrami Slovenska sa stali Tonáš Macura, Peter 
Kincel, Peter Petrovka v lodnej triede First 45. Erik Hrubý JK Sobrance so svojou posádkou vyhral 
etapový pretek Palagruža Cup. Aj posledný pretek v Chorvátsku, Jabuka sa konal za účesti naších 
posádok pod velením Paľa Hospodára a Erika Hrubého. V októbri sa Ľuboš Kurej ako člen posádky 
pod velením Michala Kelemena na lodi More 55 zúčastnil prestižného preteku Rolex Middle sea na 
Malte, kde aj v tvrdých podmienkach z 133 lodí na štarte, prevážne špeciálov skončili na 58 mieste 
celkovo.  

Ešte treba spomenúť aj účasť naších členov na Majtrovstvách sveta Micro class na Liptovskej Mare 
v zložení Maroš Mana, Paľo Hospodár a Ľuboš Kurej, ktorý sa v triede Cruiser umiestnili na 6. mieste. 

 

 

 

 

Michalovce    12.1.2020                                                                                            Pedseda KVO 

                                                                                                                                        Ľuboš Kurej 










