
Zápisnica 

 
zo zasadnutia Generálneho zhromaždenia Slovenského zväzu jachtingu 

konaného v dňa 11.02.2017 
v Ružomberku 

 

Program zasadnutia:  

Prezentácia účastníkov:  09:30 – 10:00  

• Voľba komisií 

• Schválenie programu zasadnutia 

• Schválenie Rokovacieho poriadku 

• Kontrola úloh 

• Správa predsedu 

• Správa o hospodárení a návrh rozpočtu na rok 2017 

• Správy jednotlivých komisií 

• Návrhy zmien stanov, smerníc a poriadkov SZJ 

• Ocenenie jachtárov roka 2016 

• Prestávka 

• Diskusia 

• Správy ALT a KVO 

• Prezentácia dosiahnutých výsledkov MS, ME 

• Diskusia 

• Schválenie uznesení 

• Záver 

 

Materiály pripravené na rokovanie 

Rokovací poriadok 

Správa ALT Optimist 

Správa ALT Rádiom riadené plachetnice 

Správa KVO Domaša 

Správa predsedu 

Správa ústrednej rozhodcovskej komisie 

Správa generálneho sekretára 

Pozvánka 

Program 

Delegačný lístok 

Správa KVO Liptovská Mara 

Správa súťažnej komisie 

Správa komisie mládeže, trénerskej rady a ALT okruhový jachting 

Smernica F4 + dôvodová správa 

Stanovy 2017 + dôvodová správa 

Smernica TR5 + dôvodová správa 

Smernica F1 

Správa hospodárskej komisie 

Správa ALT námorný jachting 



Správa ALT kajutové plachetnice 

Správa KVO Senec 

Správa kontrolnej komisie 

Správa KVO Zemplínska Šírava 

Smernica športoví odborníci 

Návrh na zmenu F4 a TR5  Karol Beránek 

Smernica o vzdelávaní trénerov 

Smernica o vzdelávaní rozhodcov 

Návrh na zmenu F4 – Patrik Pollák 

Návrh na zmenu stanov – Jozef Laco 

Správa ALT WS 

 

1. Otvorenie 

Zasadnutie otvoril predseda zväzu Marián Babjak. Následne boli zvolená návrhová a mandátová 

komisia. 

2. Schválenie programu 

Pavol Andel požiadal o zmenu programu – presunúť prezentáciu z MS Youth. Jozef Laco požiadal 

o doplnenie programu – návrhy a schválenie zmien stanov. Program bol schválený s predloženými 

zmenami.  

3. Schválenie rokovacieho poriadku 

GZ schválilo rokovací poriadok 

4. Kontrola úloh – úlohy uložené na poslednom GZ boli splnené. 

Jozef Laco – či je SZJ uznaný národný športový zväz, keďže je potrebná opätovná zmena stanov.  

SZJ je uznaným národným športovým zväzom, nakoľko v čase schvaľovania pôvodných stanov ešte 

nebol ustanovený hlavný kontrolór, ktorý naše stanovy následne upravil.  

5. Správa predsedu  

Predseda SZJ Marián Babjak predniesol správu o činnosti zväzu v roku 2016. 

6. Správa HK  

Hospodár SZJ Igor Lehota predniesol správu o hospodárení a návrh rozpočtu na rok 2017. Spomenul 

možný budúci problém s naplnením spolufinancovania.  

Pavol Andel vystúpil s návrhom na zvýšenie členského poplatku klubov. S navrhnutým riešení súhlasil 

Dezider Machovec v prípade, že sa dodatočné prostriedky použijú na tvorbu rezervy.  

Marián Babjak zároveň navrhol zvýšenie príspevku pre kluby.  

Jozef Laco navrhol poplatky za členov. Marián Babjak oponoval, že také príspevky sme už mali 

a neosvedčili sa.  

Ivo Bracht navrhol poplatky za počet mandátov. Marián Babjak konštatoval, že platby klubov by mali 

byť rovnaké bez rozdielu veľkosti jednotlivých klubov. 

Pavol Lopuchovský navrhol diferencovať kluby podľa počtu aktívnych pretekárov.  



Dezider Machovec podporil myšlienku Mariána Babjaka o rovnakých platbách.   

Tomáš Malatinský podporil zvýšenie členského poplatku za klub.  

Marián Babjak dal hlasovať o návrhu zvýšenia členského zo 100 Eur na 200 Eur a zároveň zvýšenie 

príspevku pre kluby z 10.000 Eur na 15.000 Eur. Návrh bol schválený (za – 21, proti – 1, zdržal sa - 1). 

O návrhu číslo 2 – nemeniť členské klubu a zvýšiť pretekárske licencie – sa nehlasovalo.  

Marek Benček navrhol zrušiť rozhodnutie a presunúť hlasovanie na neskôr. Tento návrh nebol 

schválený (za – 1, proti – 2, zdržal sa - 20) 

Jozef Laco – dotácia klubu je zarátaná v chode zväzu. Vysvetlené. Návrh stiahnutý.  

GZ schválilo správu o hospodárení za rok 2016 (za – 23, proti – 0, zdržal sa - 0). 

GZ schválilo návrh rozpočtu na rok 2017 (za – 23, proti – 0, zdržal sa - 0). 

7. Správy jednotlivých komisií 

Adam Brestovský predniesol správu o činnosti súťažnej komisie. 

Jakub Kaňuk predniesol správu o činnosti trénerskej rady, komisie mládeže a ALT okruhový jachting.  

Dušan Vanický predniesol správu o činnosti ústrednej rozhodcovskej komisie. 

Zdenko Csuday sa poďakoval Tomášovi Malatinskému a YC Dynamo Bratislava za rozvoj námorného 

jachtingu a one designových tried. 

GZ zobralo na vedomie správy predsedu a jednotlivých komisií (za – 23, proti – 0, zdržal sa - 0). 

8. Návrhy zmien stanov, smerníc a poriadkov SZJ 

Marián Babjak odôvodnil potrebu zmeny stanov. Predniesol jednotlivé zmeny oproti zverejnenému 

návrhu.  

Pripomienky písomne predložil iba Jozef Laco:  

Článok 2 Poslanie a ciele – doplniť „členov SZJ“. Zmena bola schválená.  

Článok 6 Generálne zhromaždenie – hlasovanie – rozhodnutie, či sa budeme riadiť mandátmi alebo 

osobami. GZ rozhodlo o mandátovom systéme (za – 22, proti – 1, zdržal sa - 0). O druhom návrhu 

(osoby) sa nehlasovalo.  

Článok 6 bod 2, písmeno b – pridať číslo 5 športových odborníkov (návrh Jozef Laco).  Pavol 

Lopuchovský oponoval, že keď má klub funkcionárov, mal by mať aj športovcov.  

Marián Babjak dal hlasovať o pôvodnom znení – iba 4 body. Návrh bol schválený (za – 21, proti – 1, 

zdržal sa - 1). O druhom návrhu – doplniť športových odborníkov – sa nehlasovalo.  

Článok 6 bod 2, písmeno b – boli predložené tri návrhy. 

1. návrh – 4 druhy volených členov. Schválené v pomere za – 23, proti – 0, zdržal sa - 0. 

2. návrh – obmedziť len podľa znenia zákona - nehlasovalo sa 

3. návrh - zlúčiť rozhodcov a trénerov – nehlasovalo sa 



Jozef Laco žiadal o doplnenie informácie o možnosti elektronického hlasovania priamo do stanov. 

Tento bod bol doplnený.  

GZ zhromaždenie schválilo nové stanovy v pomere za – 20, proti – 1, zdržal sa – 1. 

9. Správa KK 

Štefan Brestovský predniesol správu o činnosti kontrolnej komisie. GZ ju zobralo na vedomie (za – 21, 

proti – 0, zdržal sa - 1). 

10. Smernice SZJ  

Smernica TR5 – zmeny oproti zverejnenému návrhu – vstup do platnosti od schválenia GZ, zaradenie 

do OH reprezentácie mládeže. Smernica bola schválená (za – 22, proti – 0, zdržal sa - 0). 

Smernica F4 – bola schválená (za – 22, proti – 0, zdržal sa - 0).  

Smernica o športových odborníkoch – k športovým odborníkom bol doplnený záchranár. Smernica 

bola schválená (za – 21, proti – 1, zdržal sa - 0). 

Smernica o vzdelávaní trénerov – bola schválená (za – 22, proti – 0, zdržal sa - 0).  

Návrh na zmenu smernice F2 predložený písomne Jozefom Lacom bol stiahnutý.  

11. Ocenenie jachtárov roka 2016 a odovzdanie ocenení SZJ 

M. Babjak ocenil jachtárov roka a odovzdal ocenenia SZJ.  

12. Diskusia 

Matej Brestovský – pozvánka na MMSR KJP a okruhový jachting v roku 2017. 

Michal Kelemen informoval o pridelení organizácie MS LT Micro v roku 2019. 

Marián Babjak požiadal o zmenu programu a presunutie bodu schválenie uznesení hneď za bod 

diskusia. Zmena programu bola schválená (za – 21, proti – 0, zdržal sa - 0). 

13. Schválenie uznesení - GZ schválilo uznesenia prednesené návrhovou komisiou (za – 21, proti – 0, 

zdržal sa - 0).  

14. Správy ALT a KVO 

Správy jednotlivých ALT a KVO sú zverejnené na stránke www.sailing.sk 

15. Prezentácia dosiahnutých výsledkov MS, ME 

Michal Kelemen prezentoval účasť na MS Micro 2016.  

Patrik Pollák prezentoval účasť mladých surfistov na MS BIC Techno. 

Jakub Kaňuk, Jakub Oršula, Dominik Vyoral, Alex Malina prezentovali účasť na ME Optimist. 

16. Záver  

Gabriel Szabari požiadal o zabezpečenie povolení na štátnej plavebnej správe pre náborové tábory.  

Marián Babjak uzavrel rokovanie GZ a poďakoval sa za účasť.  

 



 

Predsedajúci: Marián Babjak 

Zapísala: Zuzana Bodnáriková 

11.02.2017, Ružomberok 

 

Prílohy: 

Správa návrhovej komisie 

Správa ALT Optimist 

Správa ALT Rádiom riadené plachetnice 

Správa KVO Domaša 

Správa predsedu 

Správa ústrednej rozhodcovskej komisie 

Správa generálneho sekretára 

Správa KVO Liptovská Mara 

Správa súťažnej komisie 

Správa komisie mládeže, trénerskej rady a ALT okruhový jachting 

Správa hospodárskej komisie 

Správa ALT námorný jachting 

Správa ALT kajutové plachetnice 

Správa KVO Senec 

Správa kontrolnej komisie 

Správa KVO Zemplínska Šírava 

Správa ALT WS 
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Príloha č. 1 – Zápisnica návrhovej komisie 
 

Generálne zhromaždenie Slovenského zväzu jachtingu (SZJ) 2017 
 
11.02.2017, Ružomberok, hotel Kultúra 
 
A. Generálne zhromaždenie (GZ) SZJ 2017 berie na vedomie: 
 
prezentované správy: 
 

1. Správu Mandátovej komisie (GZ je uznášania schopné, v úvode rokovania sú 
prítomní zástupcovia 23-tich klubov z celkového počtu 41), 

2. Správu predsedu SZJ o činnosti za obdobie 2016 a prezentáciu zákona o športe 
(M.Babjak), 

3. Správu Súťažnej komisie (A.Brestovský), 
4. Správu Trénerskej rady SZJ, Komisie mládeže SZJ a ALT Okruhový jachting  

(J.Kaňuk), 
5. Správu Asociáciu lodných tried námorných lodí, Asociáciu lodných tried 

kajutových plachetníc a Asociáciu lodnej triedy Micro Class, (Z. Csuday) 
6. Správu Rozhodcovskej komisie (D. Vanický), 
7. Správu Kontrolnej komisie za rok 2016 (Š. Brestovský), 

ako aj ostatné správy uvedené na internetovom sídle SZJ www.sailing.sk v sekcii Dokumenty 
a v podsekcii OA. Návrh zmien dokumentov Generálne zhromaždene SZJ 2017. 
 
B. Generálne zhromaždenie schvaľuje: 
 

1. Mandátovú komisiu v zložení I.Lehota, Opuchovský, Z.Malina. Výsledky 
hlasovania: 21 za, 0 proti, 0 sa zdržal, 

2. Návrhovú komisiu v zložení D.Jančinová, P.Andel, M.Ježko Výsledky hlasovania: 
21 za, 0 proti, 0 sa zdržal, 

3. Správu o hospodárení za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 (I.Lehota), 
4. návrh zmeny Stanov SZJ v predkladanom znení (M.Babjak), 
5. Návrh zmeny Smernice TR5 (M.Babjak), 
6. Návrh zmeny Smernice F4 (M.Babjak), 
7. Návrh Smernice o športových odborníkoch v rámci SZJ (M.Babjak), 
8. Návrh Smernice o vzdelávaní trénerov v rámci SZJ (M.Babjak). 

 
C. Generálne zhromaždenie schválilo nasledovné uznesenia: 
 

1. Uznesenie GZ č. 1/2017: GZ schvaľuje správu o hospodárení za rok 2016 prednesenú 
I.Lehotom. Výsledky hlasovania: 23 za, 0 proti, 0 sa zdržali. 

2. Uznesenie GZ č. 2/2017: GZ schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2017 prednesenú 
I.Lehotom (v Smernici F1 o poplatkoch klubov upraviť poplatok klubov z 100€ na 
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200€ a upraviť príspevky klubom na činnosť na rok 2017 na 15000€) Výsledky 
hlasovania: 23 za, 0 proti, 0 sa zdržali. 

3. Uznesenie GZ č. 3/2017: GZ berie na vedomie správu predsedu a jednotlivých 
komisií. Výsledky hlasovania: 23 za, 0 proti, 0 sa zdržali. 

4. Uznesenie GZ č. 4/2017: GZ schválilo návrh zmeny Stanov SZJ v predkladanom 
znení. Výsledky hlasovania: 20 za, 1 proti, 1 sa zdržali. 

5. Uznesenie GZ č. 5/2017: GZ berie na vedomie správu predsedu Kontrolnej komisie. 
Výsledky hlasovania: 21 za, 0 proti, 1 sa zdržali. 

6. Uznesenie GZ č. 6/2017: GZ schválilo návrh zmeny Smernice TR5. Výsledky 
hlasovania: 22 za, 0 proti, 0 sa zdržali. 

7. Uznesenie GZ č. 7/2017: GZ schválilo návrh zmeny Smernice F4. Výsledky 
hlasovania: 22 za, 0 proti, 0 sa zdržali. 

8. Uznesenie GZ č. 8/2017: GZ schválilo návrh Smernice o športových odborníkoch 
v rámci SZJ. Výsledky hlasovania: 21 za,1  proti, 0 sa zdržali. 

9. Uznesenie GZ č. 9/2017: GZ schválilo návrh Smernice o vzdelávaní trénerov v rámci 
SZJ. Výsledky hlasovania: 22 za, 0 proti, 0 sa zdržali. 

10. Uznesenie GZ č. 10/2017: GZ ukladá VV SZJ po zverejnení výzvy pre náborové 
tábory prideliť ČTK a zabezpečiť povolenia na štátnej plavebnej správe.  

 
 
 

 
V Ružomberku dňa 11.02.2017 
 
Zapísala: Dana Jančinová 



Správa o činnosti ALT OPTIMIST v roku 2016 

 

Aj v sezóne 2016 bol stúpajúci trend v počte pretekárov 

  2014 2015 2016 

1 pretek 64 96 85 

2 a viac pretekov 29 34 50 

 

 

 

Začiatkom júla sa na Orave konala Veľká cena Slovenska. Zúčastnilo sa na nej 25 pretekárov, čo 

z triedy OPTIMIST spravilo najpočetnejšiu lodnú triedu zo všetkých zúčastnených. 

V porovnaní s poslednými rokmi je to o 8 pretekárov viac. 

ROK počet pretekárov 

2014 17 

2015 17 

2016 25 
 

Aj v tejto sezóne boli úspešné náborové tábory a lokálne sústredenia podporované SZJ. 

Vďaka trénerom Adamovi Brestovskému a Vladovi Benčekovi sa podarilo rozbehnúť lokálne 

sústredenia aj na Orave. Popri Liptovskej Mare a Senci, je to ďalšia voda, na ktorej majú deti možnosť 

pravidelne trénovať. Žiaľ ani na Domaši ani na Šírave deti túto možnosť nemajú  Obraciam sa preto 

na trénerov z týchto vôd, aby sa pokúsili znovu rozbehnúť lokálne sústredenia pre Optimistov aj na 

týchto vodách. 
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V roku 2016 sa nám úspešne podarilo zriadiť druhé mládežnícke tréningové centrum v Senci. Vďaka 

našim reklamným partnerom (sponzorom) sa podarilo nakúpiť 4 tréningové plachetnice OPTIMIST.  

Túto sezónu sa pretekov Slovenského pohára zúčastnilo 40 pretekárov.  Z plánovaných 7 pretekov sa 

odjazdilo 6. Neodjazdil sa pretek na Domaši, keďže na východe Slovenska nejazdil ani jeden pretekár. 

Alex Malina, Dominik Vyoral, Jakub Oršula a Miška Pačinová sa zúčastnili v polovici júla  Majstrovstiev 

Európy v talianskom Crotone. Podrobnosti bude prezentovať reprezentačný tréner Jakub Kaňuk spolu 

s pretekármi. 

V tabuľke nižšie si môžete pozrieť ako sa im darilo. 

 

 

 

V nasledujúcej sezóne skončí v lodnej triede OPTIMIST, kvôli vekovému limitu viacero mladých 

pretekárov. V ďalších rokoch to bude pokračovať. Je na jednotlivých lodných triedach, ako sa im 

podarí týchto mládežníkov “uloviť” pre seba. Obraciame sa preto na zástupcov týchto lodných tried, 

aby sa pokúsili v nasledujúcom období hľadať cestu k zintenzívneniu ich aktivít, aby mládežnícke 

posádky mali kde pokračovať. 

 

 

 

 

       Ing. Zuzana Brestovská    

        ALT OPTIMIST 



Správa	o	činnosti	ALT	rádiom	riadených	plachetníc	
	

	
	
	
Spracoval:		Branislav	Zubaľ	
	
	
V	tomto	roku	sme	odjazdili	celkovo	4	regaty.	Dve	regaty	sa	konali	na	jazere	Zlaté	
Piesky	a	zvyšné	dve	sa	odjazdili		v	Sneci	na	jazerách.	Celkovo	sa	v	sezóne	2016	
zúčastnilo	16	pretekárov.	Najlepšie	bodové	výsledky	v	celkovom	poradí	za	
sezónu	2016	dosiahol	Ondrej	Štefl	z	TJ	Slávia	Senec,	na	druhom	nieste	sa	
umiestnil	Jozef	Jankovič	z	Modelárskeho	klubu	a	tretie	miesto	obsadil	Branislav	
Zubal	zo	Stribog	Sailing	Temu.	V	tomto	roku	pribudlo	6ks	nových	plachtníc	Se	
Wind	a	tak	nemám	obavu	že	by	táto	trieda	lodí	nebola	úspešná	aj	v	dalších	
sezónach.	
V	tomto	roku	sme	prijali	uznesenie	o	doplnení	triedy	o	následne	typy	lodí	do	
triedy	ONE	DESIGN	Sea	Wind,	nakoľko	po	skúmaní	a	sledovaní	sme	dospeli	k	
názoru,	že	tieto	modely	sú	temer	totožné,	porovnatelné	a	nepresahujú	danosti	
triedy.	Sú	to	tieto	typty	plachetničiek:	Focus	model	1	RTR	a	V2	1m,	Naulantia,	
Voyager	III.,	ETNZ	1m.	Toto	stanovisko	povazujem	za	záväzné.	
	
	
	
V	Bratislave		20.12.2016	
	
	
S	pozdravom	Branislav	Zubaľ	
ALT	rádiom	riadené	plachetnice	
	
	
	
	
	
	



Správa pre GZ SZJ  11. 2. 2017 
 

 
Správa o činnosti KVO Domaša 

 
 
V úvode predkladám porovnanie s predchadzajúcimi obdobiami. 
 

                           2011          2012         2013             2014         2015       2016 
Počet regát                                                          20             19             17                 20            18           16              
Počet pretekárov                                                127           117           111               212           141         115 
Počet logaritmických bodov                           717683      592651      502622        1019041     737 835   658744 
 
Z plánovaných 19 jachtárskych regát  v roku 2016 sa podarilo odjazdi ť 16 regát . 
Neuskuto čnili sa 3 plánované regaty a to TK358 Pohár tango, TK359   Pohár TJ Vranov nad Top ľou v kajutovom 
jachtingu pre nepriaznivé po časie a TK 364 MS slalom pre FUN taktiež pre nevyhov ujúci vietor. 
 
Pozitívom bol nástup novej surfistickej generácie v  lodnej triede BIC Techno 293. V uvedenej lodnej tr iede sa podaril 
veľmi pekný pretek Supercup, jeho druhý ro čník aj za ú časti ma ďarských surfistov. 
 
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 2016 sa stal Patrik Pollák  z ATU Košice, ktorý vyjazdil 40 729 
bodov v 8-mich regatách čím obhájil prvenstvo z roku 2015 .Konečný rebríček súťaže o jachtára Domaše 2016 bol 
zverejnený na www.sailing.sk. 
 
K úspechom jachtárov z Domaše v sezóne 2016 patrí aj to, že majstrami SR v lodnej triede BIC Techno sa stala Ka rolína 
Beránková, v triede RAC Patrik Pollák, v triede Fin n Slavo Sopuch, v triede KJP posádka jachty Infinit y Daniel Kriš, 
Kamil Kollár, Martin Jarombek a Martin Záchvej. 
Karolina Beránková a Patrik Pollák sa stali aj ví ťazmi Slovenského pohára v triede BIC Techno 293 a R AC. 
Daniel Kriš sa stal ví ťazom Slovenského pohára v lodnej triede KJP v kateg órii T1 lode nad 6,5 m dlžky 
  
V hodnotení oddielov, ktoré súťažili v regatách na Domaši boli najaktívnejší: 
1.ATU Košice                     
2.JK Prešov 
3. TJ Metropol Košice 
 
Najúspešnejšou žiačkou sezóny 2016 bola                            Karolina Beránková , ATU KE 
Najúspešnejší žiak sezóny 2016 bol                                      Róbert Kubín jun. ATU KE 
Najúspešnejšou ženou sezóny 2016 bola                               Ika Makuchová , YC Zátoka 
Najviac štartov v regatách 2016 na Domaši mal                     Jozef Pollák ATU KE spolu 12 
Skokanom roka v porovnaní s rokom  2016 sa stala               Karolína Beránková ATU KE, ktorá sa zlepšila o 16 472 bodov. 
 

1. Medzi pozitíva sezóny 2016 musíme zaradiť letné náborové tábory detí a mládeže,ktoré opakovane organizovali 
akademici z TU Košice.Úspešne prebehli aj tréningové sústredenia organizované tým istým jachtárskym 
klubom.Mnoho synov a dcér, ako aj  vnukov a vnučiek bývalých jachtárov z Domaše absolvovali tréningy jachtingu 
pod vedením skúsených trénerov ATU Košice.Veríme v ich aktívnu účasť na regatách v sezóne 2017, lebo počet lodí 
triedy Optimist je približne 12 kusov  a pritom okrem LS neboli prakticky na vode. 

2. Slabá bola na druhej strane účasť finárov na regatách na Domaši, kde sa pre nezáujem finárov nepodarilo odjazdiť 
dva preteky SP. 

3. Poklesol aj záujem kajutárov o dianie na regatách , nakoľko sa do súťaži zapojilo len desať domácich lodí z počtu asi 
40 registrovaných lodí na tejto vode. 

4. Prestali fungovať´dalšie kluby ako sú YC Viktory z Novej Kelče, YC Mládežnícka osada,JK Dobrá ale aj JK Domaša 
Poľany. 

5. Pozitívne hodnotíme prácu merača Petra Repáňa a Ľuba Kureja v sezóne 2016 na Domaši, lebo ďalšie lode majú 
pridelené premeriavacie protokoly a mohli by súťažiť v regatách. 

 
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 27.12.2016 
Miroslav Mokáň, KVO Domaša 
 



Správa predsedu SZJ o činnosti za rok 2016 

predložená na Generálne zhromaždenie SZJ  

konané dňa 11.2.2017 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. 

Rok 2016 bol kľúčovým z pohľadu zmien spojených s novým zákonom o športe. SZJ sa 
podarilo úspešne implementovať zmeny zákona športe, aj keď bolo potrebné zvolať 
mimoriadne GZ SZJ, pretože návrh stanov z GZ SZJ nebol ministerstvom akceptovaný 
a usmernenia týkajúce sa implementácie zákona o športe ministerstvo zverejnilo až po GZ 
SZJ. Po zapracovaní pripomienok ministerstva boli na MGZ SZJ schválené nové stanovy SZJ 
a aktualizované a schválené všetky smernice a poriadky SZJ.  

Štruktúra údajov štátneho informačného systému o športe (ISS) bola ministerstvom 
zverejnená v júli 2016 s polročným oneskorením a pred SZJ bola postavená úloha do konca 
septembra naplniť údaje v ISS. Pretože nový zákon predpisuje viac povinných údajov 
o športovcoch ako v informačnom systéme SZJ, bolo potrebné reštrukturalizovať informačný 
systém SZJ a doplniť chýbajúce údaje, ktoré sú z pohľadu zákona o športe povinné. Na tomto 
mieste by som rád poďakoval klubom, ktoré zodpovedne pristúpili k doplneniu údajov 
a doručili nám podklady v stanovenom termíne aj keď nie vždy úplné. Mrzí nás, že počet 
klubov ktoré nám podklady dodali bol iba 20, čo je menej ako 50% všetkých klubov 
registrovaných v SZJ v roku 2016.  

Reštrukturalizácia informačného systému SZJ pokračuje a jej ukončenie predpokladáme 
do konca apríla 2017. Keďže si spravujeme informačný systém SZJ sami, úkony spojené 
s reštrukturalizáciou systému si nevyžiadali žiadne mimoriadne výdavky z rozpočtu SZJ.  

Kompletizácia údajov v informačnom systéme SZJ bude ukončená v rámci registrácie 
klubov a pretekárov pre rok 2017. V roku 2017 bude možné registrovať iba tých členov, pre 
ktorých budú dodané kompletné údaje, ktoré sú v zmysle zákona o športe považované za 
povinné. Keďže bude potrebné zhromaždiť a skontrolovať pomerne veľké množstvo 
informácií, žiadame kluby aby si nenechávali registráciu na poslednú chvíľu a využili celé 
obdobie do začiatku apríla na zhromaždenie údajov. Členovia s neúplnými údajmi nebudú 
registrovaní v roku 2017. 

Hlavným zdrojom financovania činnosti SZJ boli príjmy z Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu. SZJ sa v hodnotenom období zapojil do všetkých relevantných 
zverejnených výziev, vďaka čomu sa podarilo zabezpečiť financovanie činnosti SZJ. 
Podrobná správa o hospodárení SZJ bude prednesená predsedom hospodárskej komisie 
Igorom Lehotom. V roku 2016 sme pokračovali z systéme prerozdeľovania financií formou 
výziev a prehľadných pravidiel prerozdelenia na základe smerníc pre reprezentáciu (Smernica 
TR5) a činnosti klubov (Smernica F2). Takto prerozdeľované prostriedky predstavovali 
v roku 2016 70 % príjmov zo ministerstva. Toto vytvára rovnaké podmienky pre všetkých, 
ktorý sa chcú zapojiť do činností v rámci výziev a vytvárajú na klubovej úrovni podmienky 
pre podporu ako mládežníckeho tak i vrcholového jachtingu. 



 

Rád konštatujem, že naša cesta podpory trénerstva, organizovania pravidelných 
tréningov na vodných plochách, sa uberá správnym smerom a začína prinášať ovocie. 
Lokálne sústredenia vytvárajú podmienky pre nárast pretekárov hlavne v mládežníckych 
lodných triedach. Pre udržateľnosť financovania týchto aktivít predkladá VV SZJ GZ SZJ na 
schválenie zmenu smernice pre ohodnotenie trénerov. V neposlednom rade sa na náraste 
počtu mládežníckych posádok podieľajú aj letné náborové tábory.  

Vyššie uvedené aktivity viedli aj v roku 2016 k nárastu počtu pretekárov (na rozdiel od 
predchádzajúcich období, kedy ministerstvo sledovalo počet pretekárov do 18 rokov, od 2016 
sleduje do 23 rokov). Nasledujúci obrázok prezentuje počet pretekárov do 23 rokov, ktorí 
pretekali minimálne 1, 5 a 10 krát za posledných 5 rokov. 

 

Na druhej strane je treba upozorniť, že v okruhovom jachtingu s výnimkou 
windsurfingových tried a lodných tried Laser počet aktívnych posádok stagnuje alebo 
dokonca klesá. Obraciame sa preto na zástupcov týchto lodných tried, aby sa pokúsili 
v nasledujúcom období hľadať cestu k zintenzívneniu ich aktivít, aby mládežnícke posádky 
mali kde pokračovať. 

V roku 2016 sa nám úspešne podarilo zriadiť druhé mládežnícke tréningové centrum v 
Senci. Vďaka našim reklamným partnerom (sponzorom) sa podarilo nakúpiť 4 tréningové 
plachetnice OPTIMIST. Tréningové centrum poskytne deťom vo veku 6 až 14 rokov 
tréningovú plachetnicu OPTIMIST bezplatne počas tréningov a pretekov po dobu maximálne 



2 roky. Po uplynutí tohto času sa rodič musí spolupodieľať na materiálnom zabezpečení a to 
buď zakúpením lode, krátkodobým alebo dlhodobým prenájmom tréningovej plachetnice. 

VV SZJ ako výkonný orgán nie je schopný urobiť takmer nič bez účasti jeho členov – 
klubov. Akékoľvek nastavenie podmienok pre rozšírenie členskej alebo pretekárskej základne 
slovenského jachtingu narazí na nepriechodnú bariéru pokiaľ jednotlivé kluby nevytvoria 
podmienky pre príchod nových členov. A v tomto smere sa za posledné obdobie takmer nič 
nezmenilo. Naďalej viac ako 80% klubov nechce nič počuť o nových členoch a urputne bráni 
svoj kúsok raja na zemi pred novými členmi.  

Na členskú základňu klubov a aktivitu klubov úzko nadväzuje aj financovanie činnosti 
klubov. SZJ nemá presnú informáciu o rozpočte klubov a spôsobe, aký kluby zabezpečujú ich 
fungovanie. Vo väčšine klubov sú to iba prostriedky z rozpočtu SZJ a členské príspevky. Na 
poslednom GZ SZJ sme sa uzniesli, že kluby pošlú na SZJ prehľad štruktúry príjmov 
a výdavkov aby sme tieto údaje mohli analyzovať a na základe analýzy spracovať návod ako 
získavať prostriedky pre činnosť klubov. Bohužiaľ, podklady dodali iba 4 kluby (YC Slovan 
Ba, JK Tatran Ba, YC Limar LM a YC Zátoka – Domaša). 

 

        Predseda SZJ 

       Ing. Marián Babjak, PhD. 



OD: Predseda medzinárodnej a  rozhodcovskej komisie SZJ  KOMU: VV a GZ SZJ 
DÁTUM: 12.12. 2016 SPRACOVAL:  Dušan Vanický   

 

1/1 

SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2016 

1 ROZHODCOVIA 

1.1 ŠKOLENIA ROZHODCOV  
V dňoch 12-13.03. 2016 sme školili v L. Mikuláši 16 rozhodcov, z toho 

4x R1 - klubový rozhodca,  
3x R2 regionálny rozhodca,  
9x R3 – národní rozhodca. 
Lektorovali: Jančina, Boroš, Mydlík, Repáň, Vanický.  

Máme 4 nových rozhodcov a 3 rozhodcov, ktorí si zvýšili kvalifikáciu na R2. 
World Sailing konferencia v novembri 2016 predĺžila kvalifikáciu International Judge Dušanovi 
Vanickému.  
Aktuálny stav rozhodcovského zboru je zverejnený na webe SZJ. 

1.2 PREKLADY  
Michal Jančina preložil Pretekové pravidlá jachtingu 2017-2020, hlavnú časť. Stano Fábry 

zahájil prekladateľskú činnosť prekladom časti Windsurfingových pravidiel. 
Milan Boroš, Martin Mydlík, Igor Lehota, D. Vanický preklady pripomienkovali. 

2 MERAČI 
Merači nepostúpili v svojej snahe o zvýšenie kvalifikácie. Peter Repáň dostal ponuku na 

orientáciu na windsurfingové triedy, kde by mohol svoju kvalifikáciu medzinárodného 
merača aj formálne zavŕšiť, ale tohto roku to časovo nevyšlo. 

Peter rozšíril školenia rozhodcov o informatívny prehľad rolí meračov na pretekoch. 

3 MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY 

3.1 World Sailing 
Zúčastnil som sa ako zástupca SZJ a zároveň ako člen ISAF komisie WS a KB výročnej 
schôdze World Sailing.  
SZJ nominoval v roku 2016 kandidátov do funkcií prezidenta WS, 2 zástupcov našej 
stredoeurópskej skupiny do rady – Councilu WS. 
SZJ nominoval do odborných komisií 3 zástupcov: 

• G. Alksnevicius do Events Committee 
• P. Pollák do Youth Events Committee 
• D. Vanický do Racing Rules Committee 

O výsledku kandidatúr sa dozvieme až po prvom formálnom zasadnutí nového predsedníctva 
World Sailing, v prvom kvartáli 2017. 

3.2 EUROSAF  
EUROSAF ako samostatná organizácia, nezačlenená do ISAFu prechádza turbulentným 
obdobím, nepodarilo sa jej získať od WS právomoci o ktoré sa uchádza a ňou organizované 
regaty nemajú očakávaný ohlas.  
SZJ je platiacim členom, „z obozretnosti“, ale nedokáže participovať ani využívať potenciál 
organizácie. 

4 SPOLUPRÁCA v rámci  VV SZJ 
Dušan Vanický bol VV SZJ poverený v spolupráci s Mariánom Babjakom pripraviť nové Stanov 

SZJ, ktoré v roku 2016 museli kvôli zmene zákona o športe podstúpiť radikálne zmeny. 
V spolupráci s klubmi a ďalšími členmi VV je táto úloha splnená. 

 
 

Dušan Vanický 



Správa o činnosti GS za rok 2016 

 
Hlavnou úlohou GS je zabezpečovať administratívny chod zväzu. Úlohy plnené v roku 2016 
 

1. Registrácia klubov a členov SZJ 
V roku 2016 bolo pod SZJ zaregistrovaných 41 klubov a všetky uhradili členský poplatok. 
V tomto roku sa registrovalo niekoľko novovzniknutých klubov, čo zlepšilo aj výber členských 
poplatkov. Osvedčilo sa používanie jednorázových licencií hlavne po znížení poplatku. Úrady sú 
platené včas a v správnej výške.     
Zlepšiť: 

- motivovať kluby na samotnú registráciu do zväzu 
 

2. Registrácia pretekárov na MS, ME a MS Youth  
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.   
 

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 dotácií voči ministerstvu z roku 2015 bolo 
administratívne náročné, nakoľko ministerstvo požaduje čoraz detailnejšie informácie. Všetky 
vyúčtovania sú zverejnené na stránke Ministerstva školstva a priebežne aj na stránke SZJ. 
Oceňujem ústretovosť klubov pri vyúčtovaní poskytnutých prostriedkov. Všetky kluby dodali 
vyúčtovanie v stanovenom termíne. V prípade, že o dotáciu nemali záujem, túto informáciu 
poskytli. V roku 2017 by sme informáciu o odmietnutí dotácie mali získať skôr, aby sme finančné 
prostriedky vedeli prerozdeliť klubom, ktoré majú o dotáciu záujem. 

 
4. Povolenie pretekov – Dopravný úrad 

Komunikácia s Dopravným úradom bola dobrá a všetky potrebné povolenia boli vybavené včas. 
Keďže Plavebná správa od 1.1.2015 vyžaduje poplatky za každý úkon, podstatne nám vzrástli 
náklady na získavanie povolení. Kým doteraz sme za uzavreté vodné cesty (Senec, Domaša) 
poplatky neplatili, od roku 2015 sa platí všetko. Tieto náklady by sa mali premietnuť do rozpočtu 
na rok 2017.  
Zlepšiť: 

- včasné uzatvorenie termínového kalendára 
- pri zmene termínu pretekov sa poplatok za povolenie pretekov platí opätovne, preto by 

bolo dobré, aby k zmenám termínov dochádzalo čo najmenej 
 

5. Organizácia školení, zasadnutí VV 
Zväz organizoval v roku 2016 jedno školenie trénerov pod vedením trénerov Giedria 
Alksnevičiusa a Jakuba Kaňuka. Školenie trénerov prebiehalo v troch fázach. Prvú fázu – 
všeobecnú časť – zabezpečovali naši tréneri a zároveň aj ostatné časti - odbornú a praktickú časť. 
Vzhľadom na zmenu Zákona o športe stratil SZJ akreditáciu a nie je možné ju viac obnoviť. 
Z uvedeného dôvodu sme nadviazali intenzívnejšiu spoluprácu s FTVŠ.     
V minulom roku boli tri zasadnutia VV (február, máj, november), ktoré sa konali v 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. Keďže zmenou zákona sme boli 
povinní zmeniť stanovy SZJ, ktoré museli byť schválené najvyšším orgánom SZJ, sa v apríli 
uskutočnilo Mimoriadne generálne zhromaždenie. 



Správa o činnosti KVO Liptovská Mara 

 

V sezóne 2016 bolo naplánovaných 14 pretekov, 43 Lokálnych sústredení a 1 náborový tábor.  

Všetky naplánované preteky sa úspešne odjazdili. Z naplánovaných lokálnych sústredení sa 

nedotrénovali všetky vzhľadom na množstvo výjazdov mimo Liptovskú Maru mládežníckych 

pretekárov.  

Tak ako každý rok prebiehala na Liptovskej Mare súťaž o najlepšieho jachtára Liptovskej Mary 

a taktiež O pohár Liptovskej Mary pre kajutové plachetnice. 

O najlepšieho jachtára Liptovskej Mary bojovali až do posledného preteku Viktor Mika 

a Alexander Miškov. Nakoniec druhý z uvedených vyhral túto súťaž a odniesol si už tradične 

aj finančnú odmenu 200 € v podobe nákupnej poukážky. 

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

Machovcom, ktorá si taktiež odniesla finančnú odmenu 600 €. 

Musím vyzdvihnúť niekoľko ročnú aktívnu prácu s mládežou v podobe letných náborových 

táborov a lokálnych sústredení. Táto intenzívna práca prináša ovocie v aktívnych pretekároch 

na domácich, ale aj medzinárodných pretekoch. Vďaka účasti na medzinárodných pretekoch 

sa nám podarilo pritiahnuť aj poľských závodníkov na jeden z pretekov slovenského pohára 

Optimistov.  

Nedá mi nespomenúť tak isto aj pretek medzinárodného významu – Európsky pohár triedy 

MICRO. 

Celkovo by som zhodnotil sezónu 2016 na Liptovskej Mare veľmi pozitívne a to hlavne kvôli 

narastajúcemu počtu mládežníkov, ktorý sa zaujímajú o tento šport a aktívne sa mu aj venujú.  

Súčasne aj veľmi dobre sa rozvíjajúcu triedu KJP, kde tak isto počet aktívnych posádok stúpa. 

Už tradičná trieda na Liptovskej Mare Vaurien mierne stagnuje, ale dúfam že aj v tejto triede 

budeme zažívať opäť nárast pretekárov. Hlavne dúfam, že sa budú častejšie stretávať, nie len 

na pohárových pretekoch. 

 

V Bobrovci 29.12.2016 

Matej Brestovský, Predseda KVO Liptovská Mara 

 

  



Správa Súťažnej komisie za rok 2016. 

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.  

Súťažná komisia pripravuje nový koncept pretekov Olympíjskych nádejí. Aktuálne formát nie je 

zaujímavý pre žiadnu zúčastnenú stranu (pretekári, tréneri, organizátori). Na viacerých vodách 

dochádza k štiepeniu jachtárskej obce s čoho vznikajú osobné konflikty. Následkom toho na troch 

vodách sa vzdali funkcie predsedovia KVO. Na jednej vode je už aj náhrada aj keď nie je úplne 

akceptovaná. Bolo by vhodné aby sa jachtárska verejnosť začala spájať pre jachting a nie sa trieštiť na 

menšie a menšie skupinky. Skoro na všetkých vodách je vidieť tento trend čo neprospieva súťažiam. 

Navrhujem aby súčasťou GZ bola ja krátka časť venovaná skĺbeniu pretekov na jednotlivých vodách 

aby nám nevznikali zbytočné kolízie a z toho vyplývajúca nevraživosť. V dôsledku toho by mali 

potencionálny organizátori pretekov, ešte pred tím ako dohodnú medzinárodné preteky 

odkonzultovali svoj zámer aj so Súťažnou komisiou (dátum a miesto) čo by určite dopomohlo predísť 

konfliktom.  

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 4 roky: 

1. Mládež, aktívny pretekári, členovia klubov a kluby 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

počet reg. jachtárov 1692 1765 1861 1824 1766 1828

aktívny 474 404 612 507 718 563

mládež 70 72 110 121 161 182
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Predošlý graf vyjadruje počty aktívnych pretekárov a zároveň poukazuje na plnenie predsavzatia SZJ 

o zvýšenie počtu aktívnych pretekárov. Hlavné nárasty sú oblasti pretekajúcej mládeže, k čomu 

výraznou mierov prispeli rôzne programy podpory SZJ ako napr. lokálne sústredenia, letné tábory 

atď. 

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. 

Veľká cena – MMSR  

1. Okruhový jachting 
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Počty lodí v LT na VCS

pocet lodí celkovo 2011 - Z.Šírava pocet lodí celkovo 2012 - Orava

pocet lodí celkovo 2013 - L.Mara pocet lodí celkovo 2014 - Domaša

pocet lodí celkovo 2015 - Kráľova pocet lodí celkovo 2016 - Orava



Počet lodí v jednotlivých trieda ovplyvňuje do značnej miery miesto konania VCS. Má 

to vplyv hlavne na triedy, kde nie je veľká základňa a ak je miesto konania mimo ich 

domovskú vodu. Napr. 420, 470 a Vaurien. Preto by mali jednotlivé ALT zvýšiť svoju 

aktivitu na všetkých vodách, aby a podporovať výchovu mladej generácie a ponúknuť 

im možnosť pokračovať ďalej v jachtingu aj v staršom veku keď už nemôžu 

pokračovať na Optimistoch. Mládež končí aj z dôvodov malých počtov lodí na 

pretekoch Slovenského pohára nehovoriac o menších (lokálnych) pretekoch, ktoré 

upadli skoro úplne okrem tried KJP, RAC a Q. 

 

2. Kajutové lode 

 

 

Kajutové plachetnice si udržiavajú konštantnú účasť na MSR. Dokonca môžeme 

povedať, že má mierne stúpajúcu tendenciu aj keď je to veľmi podobné ako pri 

Okruhovom jachtingu a počty ovplyvňuje miesto konania VCS. 
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3. Námorný jachting 

 

Medzi námornými loďami sa darí usporiadávať len preteky vo One design-ových trieda F45 a F35.  

Slovenský pohár 

O Slovenských pohárových súťažiach sa dá povedať, že kopírujú vývoj Veľkej ceny čo sa týka tried. Nie 

všetky triedy ho dokážu odjazdiť tak by sa mohol vôbec vyhodnotiť (tzn. odjazdiť aspoň tri preteky 

s minimálnym počtom lodí 5). Tak ako som už spomenul v predošlom bloku mali by sa zamyslieť 

hlavne jednotlivé ALT a začať pracovať na tom aby fungovali. Je nutné pripravovať závodné pole 

a zúčasťňovať sa pretekov, aby dorastajúca mládež mala možnosť vybrať si, v čom by chcela 

pokračovať po Optimistoch. Preto by so rád vyzdvihol prácu ALT Windsurfing, ktorá z roka na rok 

zvyšuje svoju základňu a z toho rastie potom aj početnosť pretekárskeho poľa a rastie aj kvalita 

smerom k reprezentácii.  

 

20

0

18

28

17
15

18

6

19

15

10

2011 2012 2013 2014 2015 2016

MMSR - námorné lode

celkovo slovenských



 

23

5

7

22

67

17

19

15

9

10

5

7

23

51

16

10

16

9

9

0

5

22

46

8

24

22

10

11

0

3

17

49

11

26

15

12

11

0

0

13

43

20

29

21

9

11

0

0

0

6

45

14

40

20

10

8

11

420-ka

470-ka

E

Finn

KJP

LAR, L47

Q

RAC

VAU

BIC Techno 293

Micro  class

Počty lodí  Slovenský pohár

2016 2015 2014 2013 2012 2011



 

 

4

0    

1

3

7

5

7

5

66

0

5

7 7

6

7

6

7

2

0    0

3

7 7

6 6 6

2

6

7

0

5

7 7 7 7

6

7

3

6

3

0 0

3

7

5

6

4

6

3

4

7

0 0

6

7 7 7

5

7

5 5

420-ka 470-ka E Finn KJP LAR, L47 Q RAC VAU Micro 
class

BIC 
Techno  

293

Plánovaný počet pretekov / skutočne odjazdené 

preteky SP

2014 2015 2016



                                    

SLOVENSKÝ ZVÄZ JACHTINGU 
Komisia mládeže (KM),Trenerská rada (TR) a ALT 

 1 

 

SPRÁVA O PRÁCI SO ŠPORTOVCAMI ZA ROK 2016 
Členovia komisií: 

- Predseda Komisie mládeže -  Jakub Kaňuk 
- Predseda Trénerskej rady - Giedrius Alksnevicius 
- Predseda ALT   -  Zuzana Brestovská 

Poradcovia komisie: 
- Adam Brestovský, Marián Babjak, Pavol Andel, Milan Boroš, Dušan Vanický 

ZHRNUTIE 

1. JACHTING PRE ŠIRŠIU VEREJNOSŤ 
A. Rozšírenie mládežníckej členskej základne na Slovensku  

Čo fungovalo: 

• Lokálne sústredenia (Senec, L.Mara, Orava, Domaša) 

• Aktivita trénerov na jednotlivých vodách 

• Aktivita niektorých klubov – zapožičiavanie jachtárskeho materiálu novým deťom z náborových 
táborov, spolupráca pri uskutočňovaní náborových táborov (Senec, Slňava, L.Mara, Domaša, Šírava). 

• Podpora pravidelnej kondičnej prípravy 
Slabé miesta priestor na rozvoj do budúcna: 

• Propagácia jachtingu širšej verejnosti 

 
2. PRÍPRAVA VRCHOLOVÝCH JACHTÁROV 
B. Zvýšenie kvality práce s aktívne pretekajúcou mládežou  

Čo fungovalo: 

• zapojenie mladých aktívnych jachtárov - budúcich trénerov do práce s mladými jachtármi 
prostredníctvom náborových táborov 

• podpora pravidelnej kondičnej prípravy mládeže – komunikácia s pretekármi, trénermi a rodičmi  

• komunikácia s pretekármi cez sociálne siete- tréneri 

• Vytvorenie Tréningového centra na Liptovskej Mare a v Senci 

• diagnostika trénovanosti so zavedením všeobecných motorických testov 

Slabé miesta priestor na rozvoj do budúcna: 

• starostlivosť o pretekárov od 19 rokov a viac 

• Absencia kondičných sústredení s jachtárskymi seminármi (2016) 

• evidencia plánov aktívnych talentovaných a repre pretekárov, v súlade s CTM, zjednotenie metodiky 
tréningu, kontroly a vyhodnocovania efektivity 

• stretnutia rodičov a trénerov pred, počas a na záver sezóny pre zlepšenie komunikácie a plánovania 

• Spolufinancovanie trénerov počas lokálnych a reprezentačných tréningov rodičmi, zredukovaním 
príspevkov SZJ na trénerov za účelom zvýšenia kvantity tréningov a zabezpečenie ich kontinuity do 
konca sezóny. 

C.    Podpora aktivít na medzinárodnej úrovni  
Čo fungovalo: 

• Podpora  mladých pretekárov pri plánovaní, absolvovaní pretekov v zahraničí – informácie 
o plánovaných pretekoch, komunikácia s organizátormi a trénermi, príp. rodičmi  

• Účasť trénerov na vybraných podujatiach – pretekoch a sústredeniach 
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Slabé miesta priestor na rozvoj do budúcna: 

• Rozšírenie spolupráce pri organizovaní medzinárodných jachtárskych sústredení v spolupráci so 
zahraničnými športovcami a trénermi  

3. PRÁCA S TRÉNERMI 
Čo fungovalo: 

• samostatnosť a nezávislosť SZJ v procese školenia trénerov (úspech – od februára 2015) 

• zapájanie nových nádejných mladých trénerov 

• komunikácia trénerov s pretekármi a rodičmi, osobne a cez sociálne siete – tréneri 

• počet aktívnych trénerov – 14 (min 1 tréning ročne) 

• počet zrealizovaných tréningov – 119 
Priestor na rozvoj do budúcna: 

• brožúra k systematickej ročnej diagnostike trénovanosti pretekárov, ktorá by bola návodom pre 
trénerov a motiváciou pre jachtárov, prepojená s elektronickým profilom pretekárov. 

• motivovať trénerov a rodičov v regiónoch a nájsť spôsob ako ich zapojíme viac do práce s mládežou 

4. PREHĽAD REALIZOVANÝCH AKCIÍ PRE JEDNOTLIVÉ ALT 
(aj priamo organizovaných a spolufinancovaných SZJ, aj finančne podporených) 

• OLYMPIJSKÉ LODNÉ TRIEDY: 
o RSX: 

� Repre sústredenie I - Puerto de Santa Maria, Cadiz, Španielsko 
� Repre sústredenie II - Puerto de Santa Maria, Cadiz, Španielsko 
� Trofeo SAR Princess Sofia, Palma de Majorca (ESP) 
� Vitr z vinohradu/Czech supercup, Nove Mlyny (CZE) 
� čerpanie TR5 za výsledky na vybraných repre pretekoch, na základe výsledkov 

o BIC Techno (mládežnícka OH trieda): 
� Vítr z vinohradu/Czech supercup, Nove Mlyny (CZE) 
� Interpohár Supercup BIC Techno – dievčatá– Lenka BERÁNKOVÁ 1. Miesto 

Interpohár Supercup Bic Techno – celkové poradie – Lenka BERÁNEKOVÁ 3. miesto 
� Medzinárodné majstrovstvá ČR – Karolína BERÁNKOVÁ 1.miesto 
� Reprezentačné sústredenie SAW Torbole, Lago di Garda (ITA) 

� European Championship, Sopot (POL) 

� World Championship, Torbole, Lago di Garda (ITA) 

� Čerpanie TR5 za výsledky na vybraných repre pretekoch, na základe výsledkov 

� Lokálne sústredenia (Domaša) 

� Prípravné preteky a kvalifikácia na ME, MS 

• NEOLYMPIJSKÉ LODNÉ TRIEDY:  
o  Optimist: 

� European Championship, Crotone (ITA) 
� Spring Cup (Izola – SLO),  
� SEEOOC Regata (Palič – SRB),  
� Choco Cup (Balaton – HUN) 
� MMČR, Nové Mlyny (CZE) 
� 2 reprezentačné sústredenia, L.Mara 
� Náborové tábory – Piešťany, Senec, Lipt.Mara, Domaša, Z.Šírava  
� Lokálne sústredenia  (Lipt.Mara, Senec, Domaša, Oravská priehrada) 
� Čerpanie TR5 za výsledky na vybraných repre pretekoch, na základe výsledkov 
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o Laser Radial, Laser 4.7: 
� Europa Cup, Italian Laser Cup, Malcesine, Italy 
� Repre Hungarian Nat. – Balatonfured (HUN) 
� Europa Cup, Balatonfured (HUN) 
� EUROSAF YOUTH EUROPEAN CHAMPIONSHIP, Neusiedler am See, AUT 
� Lokálne sústredenia  
� Čerpanie TR5 za výsledky na vybraných repre pretekoch, na základe výsledkov 

o Raceboard: 
� Raceboard World Championships, Brisbane (AUS) 

� MS Raceboard Masters Riga (LAT) – Patrik POLLÁK 1. Miesto 

� ME Raceboard, Brest (FRA) – Martin POTUCKÝ 12. Miesto 

� Interpohár Supercup Raceboard – celkové  poradie – Patrik POLLÁK 1. Miesto 

� čerpanie TR5 za výsledky na vybraných repre pretekoch, na základe výsledkov 

o Vaurien: 
� čerpanie TR5 za výsledky na vybraných repre pretekoch, na základe výsledkov 

• INÁ ŠPORTOVÁ, KONDIČNÁ, ZIMNÁ PRÍPRAVA: 
� Spolufinancovanie pravidelnej kondičnej prípravy pretekárov - v období január-máj 

2016 a október-december 2016 , v lokalitách západ, stred a východ 
 
5. KOMUNIKÁCIA V RÁMCI ŠTRUKTÚRY SZJ (KM s VV, KVO, ALT, klubmi) 
Čo fungovalo: 

• Komunikácia, spolupráca so sekretariátom SZJ, trénermi a podnety z medzinárodnej komisie 

• Príprava na preteky a sústredenia v spolupráci s rodičmi a zástupcami ALT 

• kontinuálne tréningy – ich príprava a podpora 

• Školenia trénerov SZJ 
Slabé miesta priestor na rozvoj do budúcna: 

• úprava tlač materiálu pre začínajúcich pretekárov „kuchárka“  

• komunikácia a spoluúčasť pretekárov v rámci prípravy jednotlivých lodných tried 

Podnety na ďalšiu prácu KM, TR a ALT  
spolu s ďalšími komisiami, ktoré sú dôležitou podporou na to, aby aktivity pre pretekárov a mládež bežali: 

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

• Zavedenie jednotnej evidencie a vyhodnotenia efektivity tréningov talentovaných pretekárov 
a reprezentácie v rámci ALT, 

• Získavanie sponzorov pre rozvoj mládežníckeho jachtingu, 

• Dobudovanie tréningových centier v Senci, na Domaši, Oravskej Priehrade a ďalších aktívnych 
lokalitách Slovenska podľa úspešného projektu na Liptovskej Mare, 

• Rozšírenie a vytváranie podmienok na udržanie náborových akcií jachtárov, 

• Propagácia jachtingu širšej verejnosti prostredníctvom médií. 
 
 

Liptovský Mikuláš, 26.01.2017   Jakub Kaňuk, Giedrius Alksnievicius a Zuzana Brestovská 



Správa - okruhový jachting 2016 

Úvodom mojej správy by som chcela spraviť krátky prehľad toho, ako sa okruhovému 

jachtingu darilo čo sa týka počtu pretekárov v jednotlivých lodných triedach za posledné 3 

roky. 

 Okrem celkového počtu pretekárov som brala do úvahy aj pretekárov, ktorí sa zúčastnili 2 

a viac pretekov, lebo orientovať sa len podľa celkové počtu pretekárov by nebolo celkom 

presné. 

Tabuľka 1: 

 
 

Graf 1: 

 
Pozn. Pri LT VAU, 420 a FEVA je uvedený počet pretekárov a nie lodí 

Ako je vidieť v tabuľke a na grafe , je výrazný rozdiel v počte pretekárov, ktorí odjazdili jeden 

pretek a ktorí sa zúčastnili viac pretekov. 

Najväčší nárast počtu pretekárov je vidieť v lodnej triede Optimist a BIC, čo je výsledkom 

náborových táborov a lokálnych sústredení podporovaných Slovenským zväzom jachtingu, 

ktorými sa snaží podporiť mládež.  

Naopak lodné triedy 420, FIN a Vaurien zaznamenali menší počet aktívnych pretekárov. 

Rok/LT OPT LASER RAD LASER 4.7 VAU FIN 420 FEVA Raceboard BIC Spolu

2014 - iba 1 pretek 64 13 5 27 22 25 10 45 3

2014 - 2 a viac pretekov 29 10 4 19 12 14 6 29 3 126

2015 - iba 1 pretek 96 22 3 16 17 25 14 54 14

2015 - 2 a viac pretekov 34 12 2 10 12 10 3 27 10 120

2016 - iba 1 pretek 85 16 4 25 13 18 14 26 41

2016 - 2 a viac pretekov 50 12 3 12 8 3 9 25 12 134
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Podobná situácia je aj pri účasti na Veľkej cene Slovenska za posledné 3 roky 

Tabuľka 2: 

 
Graf 2: 

 
Pozn. Pri LT VAU, 420 a 470 je uvedený počet lodí 

Počet pretekárov na Veľkej cene Slovenska závisí v niektorých lodných triedach aj od miesta 

konania Veľkej ceny. Napríklad, keď bola Veľká cena na Domaši v roku 2014, počet 

Raceboardov bol veľký, rovnako ako na Královej v roku 2015 sa zúčastnili Veľkej ceny aj 420-

tky a 470-tky. Predpokladám vyššiu účasť Vaurienov v roku 2017 na Liptovskej Mare. 

 

V nasledujúcej sezóne skončí v lodnej triede Optimist, kvôli vekovému limitu viacero mladých 

pretekárov. V ďalších rokoch to bude pokračovať. Je na jednotlivých lodných triedach, ako sa 

im podarí týchto mládežníkov “uloviť” pre seba. Len dobrým marketingom lodné triedy 

dokážu k sebe prilákať týchto pretekárov. Pod marketingom myslím organizovanie 

sústredení, tréningov a zaujímavé a dobre organizované preteky. Tento efekt sa može 

podporiť organizovaním spoločných zahraničných výjazdov (a nie jednotlivcov), kde sa 

podporí tímový duch  a vytvárajú sa aj sociálne väzby medzi pretekármi. Týmto dosiahneme, 

že títo pretekári ostanú pri jachtingu. 

ROK/LT OPT LASER RAD VAU FIN 420 470 Raceboard BIC Spolu

2014 17 11 5 8 0 0 24 0 65

2015 17 15 0 10 7 5 17 6 77

2016 25 12 5 6 0 0 15 6 69
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Ak vynechám LT Raceboard a BIC, ktorým sa bude vo svojej správe venovať Patrik, tak tento 

rok sa na vrcholných podujatiach ako sú Majstrovstvá sveta alebo Európy zúčastnili len 

pretekári z lodnej triedy Optimist a Laser. 

V júli sa konali OPTIMIST EUROPEAN CHAMPIONSHIP v talianskej Crotone, na ktorých sa 

zúčastnili Alex Malina, Jakub Oršula, Dominik Vyoral a Miška Pačinová 

V auguste sa na rakúskom Neusiedleri konal EUROSAF Youth, European Championship, na 

ktorom nás reprezentoval Patrik Meliš. 

Patrik tiež plánuje účasť na ISAF Youth Sailing World Championships v decembri tohto roku. 

 

V budúcnosti by som sa chcela zamerať na to, aby sa naši pretekári zúčastňovali vo väčšej  
miere vrcholných podujatí ako sú Majstrovstvá sveta a Európy a samozrejme aj Olympijských 
hier. Verím, že postupne sa k tomu dopracujeme  

 

 

 

Zuzana Brestovská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Správa o hospodárení SZJ  ku 31.12.2016

Výkonný výbor SZJ hospodáril s finančnými prostriedkami od posledného GZ konaného podľa  chváleného 

rozpočtu  SZJ pre  rok 2016, 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 rovnako ako aj prehľad čerpania voči ministerstvu školstva.

Príjmy 2016

Plán Skutočnosť Rozdiel percentá

MTC reklama 7000,00 5744,00 -1256,00 5,38%

more 1500,00 1000,00 -500,00 0,94%

Úroky 1,74 1,74 0,00%

Členské príspevky, 
licencie 7000,00 6291,00 -709,00 5,89%

Ministerstvo školstva 92000,00 92000,00 0,00 86,10%

2% z daní 1000,00 1244,23 244,23 1,16%

Ostatné služby 300,00 573,00 273,00 0,54%

CELKOM 108800,00 106853,97 -1946,03

Z plánovaných príjmov sa nám nepodarilo naplniť príjem z členského, nakoľko v roku 2016 sa zaregistroval menší 

počet klubov a klesol počet aktívnych pretekárov.

Dotácie z MŠ SR prišli v plánovanej výške 92000 z toho  86400€ bolo na činnosť a 5600€ na investíciu – kúpu lode 

laser. 

Na tréningové centrum Senec z plánovanej výšky 7000€ sa podarilo od sponzorov a reklamných partnerov získať 

5744,00€

Ostatné príjmy vo výške 573,00 sa získali z prenájmu lodí a úrokov.

Výdavky 2016

Plán skutočnosť Rozdiel percentá

Kondičná príprava 3000,00 1926,50 -1073,50 1,88%

Lokálne sústredenia 10000,00 9418,10 -581,90 9,20%

Reprezentačné sústredenia a 
výjazdy 21000,00 21640,02 640,02 21,13%

Náborové tábory 1200,00 1200,00 0,00 1,17%

Trénerská rada 800,00 1015,14 215,14

Reprezentácia – TR5 15000 15000 0 15,64%

Ústredná rozhodcovská komisia, 
medzinárodné vzťahy 5315,00 4249,31 -1065,69 4,15%

Súťažná komisia 7240,00 5990,74 -1249,26

Príspevky na činnosť klubom 10000,00 10000,00 0 15,61%

Hospodárska komisia 18400,00 18148,53 -251,47 17,72%

Mládežnícke tréningové centrum 5744,00 5120,00 -624,00 5,00%

výdaje 2015 0,00 1100,83 1100,83 1,07%

investície MŠ 5600,00 7607,30 2007,30 7,43%

CELKOM 103299,00 102416,47 -882,53



CASH FLOW

Počiatočný stav peňažných prostriedkov ku 1.1.2016 : 11114,63€

Príjem prevádzkový 2016:   95509,97

Príjem     investičný  2016:   11344,00

Výdaje na prevádzku:   89438,89
Výdaje investičné :    12977,58
Vyplatené záväzky za rok 2015     1960,25

Konečný stav finančných prostriedkov ku 31.12.2016 : 13591,88

Finančný stav prostriedkov ku 31.12.2016 je  67,27 € hotovosť a 13524,61€ na bankových účtoch

Na účet zväzu by ešte mali pribudnúť finančné prostriedky – rozdiel z nevyúčtovanej dotácie MMSR Kajutových lodí 

nakoľko z o sumy 660€ organizátor vyúčtoval len 282,27€

Rok 2017

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.
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percentá
dotácia 
2016 dotácia 2017 reál 2016 plán 2017

Spolufinancovanie
z vlastných 
zdrojov

mládež do 23 rokov 
minimálne 15 12960 14969,85 12544 16000 748,4925

talentovaný športovci 
minimálne 20 17280 19959,8 25000 997,99

reprezentácia minimálne 25 21600 24949,75 37655 30000 1247,4875

správa maximálne 15 12960 14969,85 18148,53 18400 4178,6425

Ostatné -URK,SK 25 21600 24949,75 10239,31 10500 1247,4875

Výška dotácie 86400 99799 99900 8420,1

Spolufinancovanie zo 
zákona reálne príjmy

z toho 
členské

vlastné 
prostriedky

2016 4320 9109 6291

2017 4989,95 8420 6300 8420

Výška členského a pretekárskych licencií je vo výške okolo 6200€. je na zamyslenie či by z dlhodobého hľadiska pokiaľ 

chceme byť národným zväzom by nebolo dobré prehodnotiť výšku členských príspevkov z hľadiska spolufinancovania 

a výšky nákladov na správu nakoľko našou snahou je získať každý rok vyššiu čiastku od Ministerstva školstva.



Rozpočet na rok 2017

zdroje krytia P1 zdroje krytia P2 SPOLU percentá

Dotácia z MŠ - mládež 16000,00 0,00 16000,00 14,16%

Dotácia z MŠ - športové talenty 25000,00 25000,00 22,12%

Dotácia z MŠ - reprezentácia 30000,00 30000,00 26,55%

Dotácia z MŠ - ostatné 28900,00 28900,00 25,58%

Dotácia z MŠ - investície 0,00 0,00 0,00%

Zmluvy o reklame  MTC Orava 4500,00 7500,00 12000,00 3,98%

členské a pretekárske licencie od 
klubov 6000,00 6000,00 5,31%

prenájom lodí 600,00 600,00 0,53%

2% (1,5 %}  asignančná daň 1000,00 1000,00 0,88%

reklama stránka SZJ 0,00 0,00%

registračný poplatok NL 1000,00 1000,00 0,88%

zdroje krytia  = PRÍJMY SPOLU 113000,00 7500,00 120500,00

Výdaje - sumár po komisiách

Rozpočet P1 Rozpočet P2 SPOLU Percentá P1
za 
komisie

výzva 1/2017-kondičná 
príprava 3000,00 0,00 3000,00 2,55%

výzva 2/2017-lokálne 
sústredenia 10000,00 10000,00 8,50%

výzva 3/2017-reprezentačné 
sústredenia 25000,00 25000,00 21,24%
výzva 4/2017-náborové 
tábory 2000,00 2000,00 1,70% 33,98%

Reprezentácia  - TR5 25000,00 25000,00 21,24% 21,24%

TR - Trénerská rada 800,00 0,00 800,00 0,68% 0,68%

RK - Rozhodcovská komisia 2615,00 1350,00 3965,00 2,22% 2,22%

Medzinárodné vzťahy 2650,00 3775,00 6425,00 2,25% 2,25%

SK - Súťažná komisia 6840,00 6840,00 5,81% 5,81%

Príspevky klubom na činnosť 10000,00 0,00 10000,00 8,50% 8,50%

HK - Hospodárska komisia 21800,00 21800,00 18,52% 18,52%

Mládežnícke tréningové 
centrum Orava 4500,00 7500,00 12000,00 0,00%

REZERVA VV 4000,00 4000,00 8000,00 6,80% 6,80%

VÝDAVKY 118205,00 16625,00 134830,00

PRÍJMY 113000,00 7500,00 120500,00

V Námestove 28.01.2017

Ing. Igor Lehota  - hospodár SZJ



    Správa o činnosti  ALT NL 2016.

   Rok 2016 nebol pre slovenských námorných jachtárov nejako zvlášť úspešný, ani čo do počtu 
pretekov a ani účastou pretekárov.  Zaznamenávame  úbytok pretekárskych tímov na vrcholových 
podujatiach, čo v konečnom dôsledku je do značnej miery stav prirodzený, ktorý sa dal predpovedať 
a očakávať. Je to spôsobené viacerými faktormi a jedným z  takýchto faktorov je aj samotné zloženie 
tímov.
a.- pretekársky tím je poskladaný z aktívnych pretekárov okruhového alebo kajutového jachtingu
     (všetci sa skladajú rovnakým dielom na prenájom lode a štartovné)
b.- pretekársky tím poskladaný z jedného, maximálne z dvoch bývalých alebo aktívnych pretekárov
     a zvyšok posádky tvoria nadšenci, ktorí sa jeden-dva krát do roka zúčastnia plavby na mori
     ( na prenájom a štartovné sa skladá posádka bez kapitána a kormidelníka )
V poslednom období, a to mám na mysli obdobie min. 5 rokov, pretekári z tímu A vytvárajú tímy B.
  Jedným z dôvodov prečo sa tak deje, je stále sa zvyšujúca  cena za účasť na námornej regate a tak 
si dobrí pretekári radšej poskladajú tím podľa vzoru b aj za cenu, že s takýmto tímov nemajú skoro 
žiadnu šancu uspieť na významných medzinárodných pretekoch a preto dávajú prednosť účasti na 
takzvaných fun regatách.
  VV ALT si uvedomuje zložitosť situacie, usiluje sa vytvárať podmienky pre organizátorov a aj 
pretekárov regát v námornom jachtingu. Zmenili sme pravidlá prideľovania organizácie majstrovstiev 
Slovenska formou verejnej súťaže a od budúceho roka prechádzame na organizáciu jedných 
majstrovstiev pre one design a jedných pre ORC (ak sa nájde organizátor).
    V roku 2016 sme odjazdili všetky naplánované slovenské regaty a niektoré naše tímy sa zúčastnili 
aj zahraničných regát. Tím Dynama Bratislava nás už tradične úspešne reprezentoval v Anglicku na 
veľkých námorných pretekoch Cowes Week. Druhé miesto z počtu 38 lodí je veľmi pekný úspech.
Námorný jachtári zo Slovana Bratislava sa zúčastnili Spring regaty v Karibiku a registrujeme aj účasť 
niekoľkých jednotlivcoch v rôznych zahraničných tímoch, ako napr. Martina Jarombeka v Českom 
tíme Benemedo.
Majstrami Slovenska v roku 2016 v lodnej triede First 45 sa stala posádka Dynama Bratislava 
s kapitánom Jozefom Hnilicom a v lodnej triede First35 posádka Trim Zvolen.
  VV ALT v zložení Milan Boroš, Miroslav Tuleja, Peter Repáň ,Peter Palmaj a Zdeno Csuday,  sa 
schádza min. raz ročne a pravidelnou internetovou komunikáciou rieši potreby a problémy členov 
ALT.
  Spolupráca so SZJ je na dobrej úrovni.
Usilujeme sa spolupracovať na tvorbe zväzových dokumentoch podľa potrieb našich členov.

  Zdeno Csuday
  predseda ALT NL
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Správa o činnosti ALT KJP 
 
Lodná trieda KJP splnila svoj program športových podujatí v sezóne 2016. V zmysle dohody o rotácii vodných 
plôch pri organizovaní Majstrovstiev SR v kajutovom jachtingu sa v uplynulom ročníku konali 20. MM SR KJP na 
Zemplinskej Šírave. 
 Okrem toho kajutári plánovali uskutočniť Slovenské pohárové preteky v sezóne 2016 v počte 7. Na vodných 
plochách  Liptovská Mara , Domaša a Oravská priehrada sa konali 2 preteky počítané do SP a na Zemplínskej 
Šírave  sa konal jeden pretek SP. 
 
Vďaka aktivite oddielov sa podarilo splni ť celý program SP a uskuto čniť všetkých 7  pretekov SP aj keď 
Júnová regata na Domaši TK355 sa do SP výsledkov nepočítala lebo boli pre nepriaznivý vietor odjazdené len 2 
rozjazdy. Do pretekov o SP sa zapojilo 45 posádok čo je o dve viac ako v roku 2015. Spolu o  Slovenský pohár 
KJP súťažilo 122 pretekárov. Víťazom Slovenského pohára v lodnej triede KJP kategória T1 dlhé lode sa v roku 
2016 stala posádka  jachty  INFUNITY,kapitán Daniel Kriš  – JK PrešovTATUM Micha lovce, v kategorii T2 
krátke lode SP trofej získala posádka jachty TRIM Zvo len kapitán Zdenko Csuday a Jakob 
Rolík, v kategórii T3 turistické lode si trofej vyb ojovala posádka jachty Milenka kapitán Karol Hrubja k so 
synom Karolom . 
 
Za účasti 19 posádok zo Slovenska zorganizovali J.K. Cassovia Košice a TJ Metropol Ko šice v poradí 
jubilejne 20.-té  Medzinárodné majstrovstvá  SR v lo dnej triede KJP na Zemplínskej Šírave , kde jazdilo n a 
svojej  trati aj 5 posádok MicroClass svoje MSR. 
V kategórii T1 dlhé lode spomedzi 7 posádok a 23 pretekárov si víťazstvo odniesla posádka jachty Infinity 
(melges 24) v zložení Daniel Kriš,Kamil Kollár,Jaro mbek Martin a Záchv ěj Martin. 
 
V kategórii T2 krátke lode spomedzi 6 lodí a 13 pretekárov sa víťazom stala posádka jachty  
Black P (SeaScape 18) , v zložení Tomáš Tuleja, Andrea  Tulejová. 
 
V kategórii T3 turistické lode spomedzi šiestich posádok a 13 pretekárov sa víťazom stala posádka jachty 
Milenka v zložení Karol Hrubjak so synom Karolom. 
 
V lodnej triede MicroClass suťažilo 5 lodí a 15 pretekárov.Prvenstvo si odniesla posádka jachty Vampire 
v zložení Michal Kelemen, Anna Kelemen a Peter Šurín  
 
ALT KJP  v minulej sezóne  2016 síce spomedzi všetkých lodných tried skon čila na 1. mieste   získali sme 1 083 
164 bodov  a mali sme aj najvyšší počet  štartov  spomedzi všetkých lodných tried 619. Celkove v regatách KJP 
súťažilo 243 jachtárov čo je oproti roku 2015 viac o 35 pretekárov. 
Vzhľadom k tomu, že na lodiach KJP sú vždy 2-5 pretekári  je objektívnejším kriteriom  hodnotenie ALT 
podľa získaných bodov na jedného pretekára. Podľa výsledkov na webe je poradie ALT za rok 2016 takéto: 
1.RAC               21 522 bodov na jedného pretekára 
2.LASER Rad.    9 033 bodov 
3.OPTIMIST        7 139 bodov 
4.VAURIEN         5 428 bodov 
5.BIC techno       5 389 bodov 
6.MICRO             5 068 bodov 
7.KJP                  4 457 bodov   
 
Pozitívom je to, že sa mnohí kajutári zúčastňujú regát v zahraničí najmä v Rakúsku Braňo Zubáľ so svojou 
posádkou, ale aj posádka Infinity chodí na pohárové preteky melges 24 po celej Európe ako aj ďalší jachtári. 
Sú to veľmi pekne čísla, ktoré hovoria o tom, že táto lodná trieda má svoje miesto na slovenských vodách a je 
o ňu značný  záujem. Treba poznamenať že kajutoví jachtári významne bodujú aj medzi námorníkmi, ale aj 
v iných lodných triedach v ktorých vyrástli.  
 
V roku 2016 sme súťažili v súlade s rozhodnutím technickej komisie triedy KJP podľa Dánskeho HC s tým že sme 
lode kategorizovali podľa dlžky lode na T1 nad 6,5m ,T2 od 5,0m do 6,5m a T3 čo sú turistické lode na 
jednotlivých vodách. 
Čásť štartovného poľa T1 a T2  chce aby lodná trieda KJP prešla do hodnotenia podľa ORC. Za tým účelom boli 
vyškolení a certifikátom vybavení merači triedy  Peter Repáň a Ľuboš Kurej.  Následne boli vykonané prvé 
kontakty so zástupcami klubu ORC a boli premerané viaceré lode podľa uvedeného HC.Polský konštruktér 
Wojciech Spišiak však odmietol predložiť technickú dokumentáciu lodí Saturn a nemáme čo klubu ORC 
preukázať.Táto otázka ostáva otvorená aj do roku 2017. 
Majstrovstvá SR Kajutových plachetníc budú v roku 2017 na Liptovskej Mare v termíne 1.9.- 3.9.2017. 
 
 
 
V  Prešove 25.1.2017                                                Vypracoval: Miroslav Mokáň       



Správa o činnosti KVO Bratislava 
za rok 2016 

Do pôsobnosti KVO Bratislava patrilo v roku 2016 15 klubov. Niekoľko štatistík, zdroj sailing.sk. 

Body a štarty v roku 2016 
          Celkovo   Dospelí   Mládež   

    Body Štarty Body Štarty Body Štarty 

101 Slovan 248809 123 94742 62 154067 61 

103 Tatran 236890 124 19306 8 217584 116 

104 STU 8047 12 8047 12     

105 Dynamo 193022 84 161140 56 31882 28 

106 Sl. Senec 13438 9 12547 8 891 1 

129 Yachter 5916 7 4950 4 747 2 

130 Yacht Club Kallista Bratislava 45488 21 41600 19 3888 2 

135 F.Y.C.Slovakia 11379 7 2412 2 8967 5 

142 Stribog 64922 34 63488 31 1434 3 

    706122 421 408232 202 405171 208 

 

Necítim sa kompetentný hodnotiť sezónu 2016 v prípade klubov, ktoré sa zaoberajú iba námorným 

jachtingom, preto prikladám porovnanie výsledkov v rokoch 2009 – 2016 so započítaním iba tých 

klubov, ktoré majú väzbu na Slnečné jazerá v Senci, čo je tradične domovská voda KVO Bratislava, 

najmä pre mládežnícky jachting.  

Alex Malina sa zúčastnil Majstrovstiev Európy v Taliansku a Patrik Meliš sa zúčastnil na prelome rokov 

ISAF Youth Worlds v triede Laser Radial v Aucklande (NZL). 

Graf vývoja získaných bodov
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Graf vývoja štartov. 

 

 

V minulom roku pokračovalo v Senci tréningové centrum mládeže pod vedením Janka Vargu s veľmi 

sľubnými výsledkami. Deti sa pravidelne zúčastňovali tréningov a pretekov, aj mimo Senca. 

V Bratislave, 2. februára 2016. 

Milan Boroš 
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Správa Kontrolnej komisie SZJ – pre GZ SZJ  11.2. 2 017                               
 
KK SZJ pracovala v zložení: predseda  Štefan  Brestovský, členovia ,Iveta Beránková, Luboš Kurej, odobia od 
ostatného Generálneho zhromaždenia (6.2. 2016),v tomto čase nebol podaný  žiaden podnet z vonku, ktorý by 
mala KK riešiť.  
 
KK v tomto období vykonala kontrolnú činnosť 1x a to: 28.1. 2017  k príprave Správy KK SZJ pre GZ 11.2.2017 
V roku 2016 sa konalo Mimoriadne Generálne valné zhromaždenie za účelom koordinovania legislatívy so 
stanovami SZJ. 
Raz sa zástupca KK zúčastnil rokovania VV (26.5.2016). Členovia KK sa pravidelne  oboznamovali 
so zápisnicami VV. 
 
1. Činnos ť VV: 
    1. VV zasadal v roku 2016 od ostatného GZ - 3x  s priemernou účasťou 83,3% . VV prijal  50 uznesení, (32 

uznesení zo zápisnice 1/2016  boli splnené k 25.6. 2016).  Pri subjektívnom hodnotení  obsahov 
uznesení sa z 50 uznesení sa 15 zaoberalo športovou činnosťou, 14 boli z oblasti hospodárenia,21 
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 rok, v prvom polroku 
raz a dvakrát v druhom polroku 2016. Aktuálne problémy riešil elektronickou komunikáciou a dištančným 
hlasovaním. 

          Plnenie uznesení od ostatného GZ bolo v požadovanom termíne s výnimkou uvznesenia č. GZ  3/2016. 
          Ktoré nebolo splnené.   
    3. Zverejňovanie zápisníc na stránke SZJ bolo dobré (do 14 dní), 
         
 
2. Financie – hospodárenie: 
 
     Financovanie bolo vykonávané štandardne v zmysle pravidiel Zákona 40/2015zz. 
 
    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 18.11.2015. V inventári SZJ je 12 lodí triedy Q 

(Oriental tréningová plachetnica) a jedna loď triedy Laser. Viď Zápisnica  
    4. KK konštatovala, že všetky kluby vyúčtovali dotácie zo SZJ za r. 2016,okrem YC Cassovia Košice ktorá 
nezúčtovala voči SZJ  MMSR KJP 2016. Možno konštatovať , že v tejto oblasti sa dosiahol predpísaný štandard 
a kluby prikladajú všetky požadované doklady. 
 
 
3. Záver  
    1. KK konštatuje, že GZ a VV venujú systematickú pozornosť hospodáreniu a účelovému objektívnemu 
vynakladaniu finančných prostriedkov SZJ v zmysle zákona a štandardných pravidiel hospodárenia v SZJ. 
Všetky doklady a finančné operácie sú vedené chronologicky, prehľadne  a obsahujú všetky potrebné náležitosti 
( prezenčné listiny, vyhodnotenie akcií ....) 
 
 
2.2. 2017              KK SZJ   Štefan Brestovský 

          Iveta Beránková 
                  Luboš Kurej 
                    



                            Správa o činnosti   KVO  Z.Šírava v r. 2016 

 

V roku 2016 bolo v činnosti na Z. Šírave 7 klubov. V celkovom  hodnotení  klubov SZJ bol najlepší 

klub  na 8.mieste  TATUM  MI, na 25. mieste nový  klub  J.K. Michalovce.  V porevolučnom vývoji 

jachtingu na Z. Šírave sa nepodarilo nadviazať na účasť jachtárov pred revolúciou, kde sa pretekalo 

v triedach Q ,C ,F ,420, WS ,Faierbol , Liet. holanďan a KJP v 24 hod. pretekov.  Tým, že  okruhový  

jachting  znížil svoju činnosť na minimum, okruhový jachtári  viac inklinovali k triede  KJP. 

V súčastnosti  sa na Z.Šírave  nachádza  32 kajut. plachetníc, ale na pretekoch to nie je akosi vidieť 

účasť max. 17 lodí.  V KJP klub TATUM  MI.  počtom bodov je na 3. mieste. 

Máličko  zazliavame  ALT Q ,že nazaregistroval  vo svojej správe,  konanie 2 pretekov za účasti 6 pre- 

tekárov  v každom preteku. Pochvalu zaslúžia práve  Kinclovci a Macurovci,lebo to je ich práca, že 

máme na  Z.Šírave  aj tr. Q . 

Augustové počasie na Z.Š. bola doslova katastrófa. Po TOP 24 na začiatku mesiaca ani jednú sobotu 

a nedeľu  vietor nemal k nám zľutovanie, ešte šťastie, že na tretí deň  MMSR  KJP si to rozmyslel  a za- 

fúkal  od  7: 00 hod  do 14:00 hod. Našťastie to stačilo za sústredenej  činnosti rozhodcov, že pretek 

bol odjazdený, síce nie za koef. 7 ale platný. 

Posledný pretek KJP SP na Vinianskom  strapci sa už odjazdil  bez problémov. V tr. Finn sa zišla malá 

účasť ,ale môžu  ľutovať kto nebol,dobré fúkalo. Len škoda ,že tie drahé stroje ostávajú v garážach. 

 

       Generačnou  výmenou v KVO Z.Šírava  prajeme novému výboru šťastné zmeny ,veľa  sily 

do zvýšenej  aktivity  v okruhovom jachtingu a aspoň zachovať takú úroveň v KJP, aká bola doteraz. 

 

 

V Košiciach   5.02.2017                                                                    Marian  Kollár 

 

 

 



SPRÁVA	  O	  ČINNOSTI	  ALT	  WINDSURFING	  2016	  

	  
ALT	   WS	   je	   naďalej	   najlepšou	   ALT	   SZJ,	   čo	   je	   výsledok	   systematickej	   práce	   nielen	  

s	  mládežou,	   ale	   aj	   dôsledkom	   zveľaďovania	   podmienok,	   v	  ktorých	   sa	   môžu	   pretekári	  
pripravovať.	  Nebudeme	  sa	  zaoberať	  vymenovaním	  všetkých	  Majstrovstiev	  Európy,	  Sveta,	  
Majstrovstiev	   krajín	   a	  medzinárodných	   pretekov,	   ktorých	   sa	   pretekári	   ALT	   WS	   počas	  
roka	  zúčastnili.	  Od	  reprezentantov	  sa	  očakávajú	  výsledky	  a	  tu	  sú	  :	  

-‐ 1.	  miesto	  MS	  Raceboard	  Masters	  Riga,	  LAT	  –	  Patrik	  POLLÁK	  	  
-‐ 12.	  miesto	  ME	  Raceboard,	  Brest,	  FRA	  –	  Martin	  POTUCKÝ	  
-‐ víťaz	  Interpohára	  Supercup	  Raceboard	  celkovo	  –	  Patrik	  POLLÁK	  
-‐ víťazka	  Interpohár	  Supercup	  BIC	  Techno	  dievčatá	  –	  Lenka	  BERÁNKOVÁ	  
-‐ 3.	  miesto	  Interpohár	  Supercup	  Bic	  Techno	  celkovo	  –	  Lenka	  BERÁNEKOVÁ	  
-‐ 1.	  miesto	  Medzinárodné	  majstrovstvá	  ČR	  –	  Karolína	  BERÁNKOVÁ	  

V	  priebehu	  roka	  sa	  podarilo	  oddielu	  ATU	  Košice	  zakúpiť	  10	  kompletov	  BIC	  Techno	  
293	   pre	   Surfclub	   Domaša.	   To	   nám	   umožnilo	   a	   umožní	   nielen	   v	  tomto	   roku,	   ale	   najmä	  
v	  nadchádzajúcich	  sezónach	  organizovať	  tréningové	  tábory	  pre	  mládež,	  kde	  si	  pokročilí	  
adepti	  budú	  môcť	  vyskúšať	  aj	  plaváky	  juniorskej	  olympijskej	  triedy.	  V	  tejto	  súvislosti	  by	  
sme	  chceli	  nadviazať	  spoluprácu	  s	  triedou	  Optimist	  pre	  pretekárov	  ktorej	  je	  prechod	  do	  
triedy	   Bic	   Techno	   jednou	   z	  možných,	   pravdepodobne	   však	   najlacnejšou	   verziou	   pre	  
pokračovanie	  pretekania	  v	  juniorskych	  a	  neskôr	  seniorskych	  kategóriách.	  Zároveň	   je	   to	  
jediná	   trieda	   s	  oddeleným	   zastúpením	   chlapcov	   a	  dievčať	   na	   Juniorskej	   olympiáde	  
a	  momentálne	  najväčšia	  windsurfingová	  trieda	  na	  svete.	  

Napriek	  tomu,	  že	  sa	  nám	  nepodarilo	  splniť	  výkonnostné	  ciele	  stanovené	  na	  začiatku	  
roka	  a	  síce	  zisk	  troch	  medailí	  z	  ME,	  MS	  seniorov,	  juniorov	  a	  masters	  majú	  windsurfisti	  	  za	  
sebou	  úspešnú	  sezónu.	  Okrem	  zisku	  titulu	  Majstra	  sveta	  Masters	  je	  dôležité	  vyzdvihnúť	  
výkonnostný	   rast	   sesterníc	  Beránkových,	   ktoré	   sa	  dostávajú	  postupne	  výkonnostne	  na	  



hranicu	  50	  percent	  štartového	  poľa	  na	  ME	  a	  ME,	  čo	  je	  dobrou	  perspektívou	  pre	  úspešnú	  
kvalifikáciu	  na	  juniorskú	  olympiádu	  2018.	   	  Zatiaľ	  veľmi	  pomaly	  sa	  nám	  darí	  pritiahnuť	  
k	  pretekaniu	  v	  juniorskej	  Olympijskej	  triede	  ďalších	  mladých	  jazdcov	  najmä	  z	  prostredia	  
mimo	  windsurfingovej	  komunity	  aby	  sme	  v	  tejto	  triede	  dokázali	  zabezpečiť	  kontinuitu	  aj	  
dlhodobo.	   Trochu	   nás	   mrzí	   úpadok	   účasti	   Slovenských	   pretekárov	   na	   väčších	  
medzinárodných	   pretekoch	   kontinentálnych	  majstrovstiev	   a	  majstrovstiev	   Sveta,	   ktorý	  
tento	   rok	   súvisel	   najmä	   so	   skutočnosťou,	   že	   aj	   ME	   aj	   MS	   sa	   konali	   veľmi	   ďaleko	   od	  
Slovenska	   a	  mnohí	   pretekári	   sú	   v	  tejto	   súvislosti	   limitovaní	   pri	   účasti	   na	   pretekoch	  
nákladmi	   s	  tým	   spojenými.	   Mrzí	   najmä	   odstúpenie	   Patrika	   POLLÁKA	   z	  priebežného	  	  
siedmeho	  miesta	  po	  prvom	  dni	  pretekania	  na	  MS	  Seniorov	  v	  Brisbane	  pre	  chorobu.	  Aj	  po	  
počiatočnej	   aktivite	   zo	   začiatku	   roka	   sa	  nám	  nedarí	   udržať	  kontinuitu	   v	  seniorskej	  OH	  
triede	  NP	  RS:X	  pre	  neúmernú	  finančnú	  náročnosť.	  ALT	  nemá	  žiadne	  vlastné	  zdroje	  mimo	  
dotácii	  SZJ	  na	  podporu	  perspektívnych	  pretekárov	   jednak	  v	  juniorskej	  ale	  aj	   seniorskej	  
OH	  triede.	  Zväzový	  systém	  momentálne	  nemá	  položky	  na	  podpory	  účasti	  na	  pretekoch	  
pre	   pretekárov,	   čo	   komplikuje	   aj	   možnosť	   pre	   trénerov	   motivovať	   mládež	   do	   práce	  
s	  možnosťou	  preplácania	  časti	  nákladov	  pre	  najaktívnejších	  pretekárov,	  ktorí	  si	  vzorne	  
plnia	  svoje	  povinnosti	  v	  príprave.	  	  Dlhodobým	  cieľom	  ALT	  WS	  na	  nadchádzajúce	  obdobie	  
ostáva	  kvalifikácia	  minimálne	  jedného	  pretekára	  na	  YOH	  Buenos	  Aires	  2018.	  	  

	  

V	  Košiciach	  20.12.2016	  

	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Patrik	  POLLÁK	  

	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Predseda	  SAW	  windsurfing	  

	  



	  






