
Zápisnica z Generálneho zhromaždenia Slovenského zväzu jachtingu 

Hotel Kultúra Ružomberok 09.02.2019 

 

Program: 

1. Schválenie Rokovacieho poriadku 

2. Voľba komisií 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola úloh 

5. Správa predsedu 

6. Správa o hospodárení a návrh rozpočtu na rok 2019 

7. Správy jednotlivých komisií 

8. Návrhy zmien stanov, smerníc a poriadkov SZJ 

9. Doplňujúce voľby do výkonného výboru 

10. Ocenenie jachtárov roka 2018 

11. Udelenie ocenení SZJ 

12. Prestávka 

13. Správy ALT a KVO 

14. Prezentácia dosiahnutých výsledkov MS, ME 

15. Diskusia 

16. Schválenie uznesení 

17. Záver 

 

Marián Babjak privítal všetkých účastníkov Generálneho zhromaždenia.  
 

1. Schválenie Rokovacieho poriadku 

Rokovací poriadok bol schválený jednohlasne – 73 prítomných mandátov.  
Marián Babjak navrhol zmenu programu – uznesenia budú prijímané priebežne, nie na konci GZ. 
Návrh bol schválený. 
 

2. Schválenie programu zasadnutia 

Upravený program bol schválený jednohlasne.  
 

3. Voľba komisií 

Návrhovo – mandátová: Adam Brestovský – predseda, Perla Holešová, Patrik Pollák – členovia 
Volebná: Matej Brestovský – predseda, Pavol Andel, Peter Repáň – členovia 
 

4. Kontrola úloh 

Marián Babjak zhodnotil plnenie úloh z uplynulého GZ. Všetky zadané úlohy boli splnené. 
 

5. Správa predsedu 

Marián Babjak predniesol svoju správu o činnosti SZJ za rok 2018. Vyzdvihol dosiahnuté výsledky 
našich pretekárov a upozornil na miernu stagnáciu v príleve nových mladých pretekárov v uplynulej 
sezóne.  
Uznesenie  GZ č. 1/2019: GZ  ukladá VV SZJ vytipovať a zabezpečiť vyškolenie 1 až 3 športových 
odborníkov so spôsobilosťou kontrolór športu, ktorí by po roku 2020 pracovali v kontrolnej komisii 
SZJ.       73 za, 0  proti, 0 zdržali sa. 
Uznesenie  GZ č. 2/2019: GZ poveruje VV vypracovaním výročnej správy za rok 2018 a vykonaním 
auditu do 30.6.2019 a jej zverejnením a uložením v registri účtovných závierok najskôr do 15.7.2019.       
73 za, 0  proti, 0 zdržali sa. 



Uznesenie GZ č.3/2019: VV navrhuje dočasne vylúčiť Yacht Club Kallista Bratislava zo SZJ z dôvodu, že 
klub nemá právnu subjektivitu. V prípade, že YC Kallista predloží do 31.03.2019 doklad o pridelení 
IČO, bude podmienené vylúčenie zrušené.   69 za, 4  proti, 0 zdržali sa. 
 

6. Správa o hospodárení a návrh rozpočtu na rok 2019 

Igor Lehota predniesol správu o hospodárení a návrh rozpočtu na rok 2019. 
Matej Brestovský predniesol návrh na zmenu rozpočtu a využitie zdrojov v priorite II na celoročnú 
trénerskú podporu počas reprezentačných sústredení. Patrik Pollák argumentoval, že je lepšie 
presunúť nerozdelené financie na motiváciu pretekárov cez TR5. Tréneri majú dostatočnú podporu. 
Matej Brestovský narhol presunúť zdroje zo zimnej prípravy a lokálnych sústredení. Marián Babjak 
argumentoval, že nedokážeme odhadnúť koľko voľných zdrojov ostane na konci roka. Matej 
Brestovský svoj návrh stiahol.   
Uznesenie GZ č. 4/2019: GZ schvaľuje Správu o hospodárení za rok 2018. 73 za, 0  proti, 0 zdržali sa. 
Uznesenie  GZ č. 5/2019: GZ schvaľuje Návrh rozpočtu na rok 2019.      69 za, 0  proti, 4 zdržali sa. 
 

7. Správy jednotlivých komisií 

Jakub Kaňuk predniesol správu za komisiu mládeže, trénerskú radu a ALT. V roku 2019 čaká mnohých 
pretekárov prestup z LT Optimist do vyšších lodných tried. Vyzdvihol náborové tábory ako dobrý 
základ na získavanie nových detí. Bohužial na niektorých vodách sa neuskutočňujú následné tréningy 
a deti odchádzajú. Na druhej strane však rastie počet detí, ktoré absolvujú viac ako 5 pretekov v roku.  
Uznesenie  GZ č. 6/2019: GZ schvaľuje spoločnú Správu komisií Trénerskej, ALT okruhový jachting 
a Mládeže za rok 2018.      73 za, 0  proti, 4 zdržali sa. 
 
Dušan Vanický predniesol správu Rozhodcovskej a medzinárodnej komisie. Vyzdvihol prácu 
technických komisárov – meračov – Petra Repáňa a Ľuboša Kureja, ktorí sa nielen zúčastnili školenia 
v Dánsku ale následne odovzdali získané vedomosti meračom na školení v Liptovskom Mikuláši.  
Uznesenie  GZ č. 7/2019: GZ schvaľuje Správu Rozhodcovskej a medzinárodnej komisie za rok 2018.      
73 za, 0  proti, 0 zdržali sa. 
 
Adam Brestovský predniesol správu o činnosti Súťažnej komisie. Upozornil na neochotu klubov 
organizovať MMSR. Poprosil o spoluprácu s rozhodcami, aby boli rozpisy v súlade s predpismi. 
Apeloval na KVO Bratislava, aby termínový kalendár posielali skôr ako koncom marca.  
Uznesenie  GZ č. 8/2019: GZ schvaľuje Správu Súťažnej komisie za rok 2018.      73 za, 0  proti, 0 
zdržali sa. 
 
Zdenko Csuday predniesol správu o činnosti ALT námorný jachting. Prvá účasť SR na offshorových 
pretekoch na Malte. Udržiavame tradičné preteky v námornom jachtingu. Klesajúca účasť na 
majstrovstvách Slovenska.  
Peter Repáň predniesol správu o činnosti ALT kajutový jachting. Zhodnotil činnosť ALT – informoval 
o GZ ALT a zvolení nových výkonných a kontrolných orgánov. Prijatie LT Micro pod ALT KJP. Školenie 
meračov v Dánsku.   
Uznesenie  GZ č. 9/2019: GZ schvaľuje Správu komisie Kajutový a námorný jachting, ALT NJ a ALT KJP 
za rok 2018.      73 za, 0  proti, 0 zdržali sa. 
 
Štefan Brestovský predniesol správu kontrolnej komisie. Zhodnotil prácu VV a nevytkol žiadne 
nedostatky.  
Uznesenie  GZ č. 10/2019: GZ  schvaľuje Správu kontrolnej komisie  za rok 2018.      73 za, 0  proti, 0 
zdržali sa. 
 
 
 



8. Návrhy zmien stanov, smerníc a poriadkov SZJ 

Marián Babjak oboznámil účastníkov so zmenami jednotlivých dokumentov a zdôvodnil navrhované 
zmeny v dokumentoch. 
Uznesenie  GZ č. 11/2019: GZ  schvaľuje zmenu Stanovy SZJ v predloženom znení.      73 za, 0  proti, 0 
zdržali sa. 
Uznesenie  GZ č. 12/2019: GZ  schvaľuje zmenu smernice F2 v predloženom znení.      73 za, 0  proti, 0 
zdržali sa. 
Uznesenie  GZ č. 13/2019: GZ  schvaľuje zmenu Volebného poriadku v predloženom znení.      73 za, 0  
proti, 0 zdržali sa. 
Uznesenie  GZ č. 14/2019: GZ  schvaľuje Volebného poriadku na doplňujúce voľby v predloženom 
znení.      73 za, 0  proti, 0 zdržali sa. 
Uznesenie  GZ č. 15/2019: GZ  schvaľuje zmenu smernice F5_TR5  v predloženom znení.      73 za, 0  
proti, 0 zdržali sa. 
SUP 2019 – bod 4.1.1 vylúčený z hlasovania 
Uznesenie  GZ č. 16/2019: GZ  schvaľuje zmenu SUP 2019  v predloženom znení okrem bodu 4.1.1.      
73 za, 0  proti, 0 zdržali sa. 
Návrh na zmenu bodu 4.1.1: rádiom riadené plachetnice nebudú mať spoločné Majstrovstvá 
Slovenska ale budú mať Majstrovstvá po triedach.  
Uznesenie  GZ č. 19/2019: GZ  schvaľuje zmenu SUP 2019  v  bodu 4.1.1. v nasledujúcom znení:    viď 
SUP 2019 a bod 4.1.2 v nasledujúcom znení:. Viď SUP 2019  50 za, 14  proti, 8 zdržali sa.  – schválené 
 

9. Doplňujúce voľby do výkonného výboru 

Keďže do GZ nebola doručená iná kandidatúra ako návrh VV, GZ zvolilo nasledovných členoch VV: 
Uznesenie  GZ č. 20/2019: GZ schvaľuje zmenu vo VV na pozícii predseda Trénerskej rady – zvolený 
bol Jakub Kaňuk, a doplnenie VV o Lenku Stoláriková na pozíciu predseda Komisie mládeže. 
 

10. Ocenenie jachtárov roka 2018 

Zuzana Brestovská a Zdenko Csuday ocenili jachtárov roka 2018.  
Patrik Pollák – celkové poradie –okruhový jachting 
Patrik Pollák - muži –okruhový jachting 
Patrik Meliš – starší dorast –okruhový jachting 
Oliver Čarný – mladší dorast –okruhový jachting 
Ondrej Szitás – starší žiaci / žiačky –okruhový jachting 
Oliver Brestovský – mladší žiaci / žiačky –okruhový jachting 
Kristína Kaňuková – ženy –okruhový jachting 
Michal Kelemen – celkové poradie – námorný a kajutový jachting 
Andrea Tulejová – ženy – námorný a kajutový jachting 
Peter Maňka – celkové poradie – rádiom riadené plachetnice 
 

11. Udelenie ocenení SZJ 

Zuzana Brestovská odovzdala ocenenia SZJ prítomných vyznamenaným – Marián Babjak, Zdenko 
Csuday, Tomáš Malatinský. Ostaným oceneným budú odovzdnané ocenenia pri inej významnej 
príležitosti.   

12. Prestávka 

13. Správy ALT a KVO 

ALT Micro – Richard Maľovaný predniesol správu za ALT Micro. Vyzdvihol prvé sústredenie 
pretekárov, ktoré sa uskutočnilo na Slovensku a rovnako aj prvý Európky pohár, ktorý sa konal na 
Liptovskej Mare. Okrem týchto akcií sa uskutočnilo VZ ALT v Žiline.  
 
Ostatné ALT neprezentovali svoje správy. Sú zverejnené na www.sailing.sk 
 



14. Prezentácia dosiahnutých výsledkov MS, ME 

ME Optimist – Jakub Kaňuk odprezentoval účasť na ME. Svoje zážitky sprostredkovali aj účastníci 
(Ondrej Szitás, Leo Slosiar, Oliver Brestovský a Sára Hrušková). 
MS a ME Laser – správu predniesli Michal Andel a Janka Melišová 
MS a ME BIC Techno 293 – správu predniesol Róbert Kubín, ktorý sa podelil so zážitkami 
z vrcholových pretekov.  
ME Seascape – účasť na ME odprezentoval Miro Baran.  
MS Micro – Richard Maľovaný informoval o účasti na MS.  
MS Micro 2019 – Michal Kelemen informoval o prebiehajúcich prípravách na Majstrovstvá sveta 
Micro, ktoré sa budú konať v roku 2019 na Liptovskej Mare. Zároveň požiadal o pomoc pri riešení 
technických záležitostí v spojitosti s meraním lodí.  
Rolex Middle Sea Race – Peter Šurín zhodnotil účasť na pretekoch Rolex Middle Sea Race.  
 

15. Diskusia 

Do diskusie sa prihlásil Braňo Zubáľ, ktorý informoval o vzniku novej ALT SEN. Momentálne je 10 lodí 
tejto triedy (one design). Lode budú predovšetkým slúžiť na pretekanie prostredníctom prenájmu 
(400-500 Eur/víkend). 
Marek Benček informoval o zmenách v zákone 338/2000 Zákon o vnútrozemskej plavbe – vyzdvihol 
niekoľko bodov, ktoré sa týkali plavidiel a ich certifikátov a mól.  
Ľubomír Nosko informoval o nepriaznivej situácii v klube v Piešťanoch. Ani v tejto sezóne neočakáva 
aktivitu na strane trénerov tohto klubu.  
 

16. Záver 

Marián Babjak sa rozlúčil s účastníkmi GZ a poprial im priaznivú sezónu 2019. 
 
Zoznam príloh: 

1. Správa návrhovo-mandátovej komisie 

2. Správa predsedu 

3. Správa o hospodárení 

4. Rozpočet 

5. Správa KM+TR+ALT 

6. Správa ALT okruhový jachting 

7. Správa ALT windsurfing 

8. Správa RMK 

9. Správa SK 

10. ALT námorné lode 

11. ALT KJP 

12. Správa KK 

13. Správa GS 

14. ALT Finn 

15. ALT Micro 

16. ALT Optimist 

17. ALT RRP 

18. ALT Vaurien 

19. KVO Bratislava 

20. KVO Domaša 

21. KVO Liptovská Mara 

22. KVO Zemplínska Šírava 

23. Prezenčná listina 

24. Dokumenty predložené na rokovanie 



 
Príloha č. 1 

Generálne zhromaždenie Slovenského zväzu jachtingu (SZJ) 2019 

09.02.2019, Ružomberok, hotel Kultúra 

 

A. Generálne zhromaždenie (GZ) SZJ 2019 berie na vedomie: 

prezentované správy: 

1. Správu Mandátovej komisie (GZ je uznášania schopné, v úvode rokovania je dostupných 73 
mandátov), 

2. Správy jednotlivých Asociácii lodných tried 

3. Správy jednotlivých KVO 

4. Správu ALT Q o Majstrovstvách Európy 

5. Správu ALT Laser o Majstrovstvách Európy, Sveta 

6. Správu ALT WS – BIC T293 o Majstrovstvách Európy, Sveta 

7. Správu LT SeaScape  o Majstrovstvách Európy 

8. Správu LT Micro  o Majstrovstvách Sveta 2018 

9. Správu LT Micro  o Majstrovstvách Sveta 2019 -  L.Mara 

10. Správa Rolex Middle sea race 2018 

 

B. Generálne zhromaždenie schvaľuje: 

1. Mandátovú/návrhová  návrhovú komisiu v zložení Adam Brestovský, Perla Holešová, Patrik 
Pollák. Výsledky hlasovania: 73 za, 0 proti, 0 sa zdržal. 

2. Rokovací poriadok v prednesenom znení. Výsledky hlasovania: 73 za, 0 proti, 0 sa zdržal. 
3. Volebná  návrhovú komisiu v zložení Matej Brestovský, Pavol Andel, Peter Repáň. Výsledky 

hlasovania: 71 za, 0 proti, 2 sa zdržal. 

 

C. Generálne zhromaždenie schválilo nasledovné uznesenia: 

 
Mame dostupných 73 hlasov z 95. 

1. Uznesenie  GZ č. 1/2019: GZ  ukladá VV SZJ vytipovať a zabezpečiť vyškolenie 1 až 3 
športových odborníkov so spôsobilosťou kontrolór športu, ktorí by po roku 2020 pracovali v 
kontrolnej komisii SZJ.       73 za, 0  proti, 0 zdržali sa. 

2. Uznesenie  GZ č. 2/2019: GZ poveruje VV vypracovaním výročnej správy za rok 2018 
a vykonaním auditu do 30.6.2019 a jej zverejnením a uložením v registri účtovných závierok 
najskôr do 15.7.2019.       73 za, 0  proti, 0 zdržali sa. 

3. Uznesenie GZ č.3/2019: VV navrhuje dočasne vylúčiť Yacht Club Kallista Bratislava zo SZJ 
z dôvodu, že klub nemá právnu subjektivitu. V prípade, že YC Kallista predloží do 31.03.2019 
doklad o pridelení IČO, bude podmienené vylúčenie zrušené.   69 za, 4  proti, 0 zdržali sa. 

4. Uznesenie GZ č. 4/2019: GZ schvaľuje Správu o hospodárení za rok 2018. 73 za, 0  proti, 0 
zdržali sa. 

5. Uznesenie  GZ č. 5/2019: GZ schvaľuje Návrh rozpočtu na rok 2019.      69 za, 0  proti, 4 
zdržali sa. 

6. Uznesenie  GZ č. 6/2019: GZ schvaľuje spoločnú Správu komisií Trénerskej, ALT okruhový 
jachting a Mládeže za rok 2018.      73 za, 0  proti, 4 zdržali sa. 



7. Uznesenie  GZ č. 7/2019: GZ schvaľuje Správu Rozhodcovskej a medzinárodnej komisie za rok 
2018.      73 za, 0  proti, 0 zdržali sa. 

8. Uznesenie  GZ č. 8/2019: GZ schvaľuje Správu Súťažnej komisie za rok 2018.      73 za, 0  proti, 
0 zdržali sa. 

9. Uznesenie  GZ č. 9/2019: GZ schvaľuje Správu komisie Kajutový a námorný jachting, ALT NJ 
a ALT KJP za rok 2018.      73 za, 0  proti, 0 zdržali sa. 

10. Uznesenie  GZ č. 10/2019: GZ  schvaľuje Správu kontrolnej komisie  za rok 2018.      73 za, 0  
proti, 0 zdržali sa. 

11. Uznesenie  GZ č. 11/2019: GZ  schvaľuje zmenu Stanovy SZJ v predloženom znení.      73 za, 0  
proti, 0 zdržali sa. 

12. Uznesenie  GZ č. 12/2019: GZ  schvaľuje zmenu smernice F2 v predloženom znení.      73 za, 0  
proti, 0 zdržali sa. 

13. Uznesenie  GZ č. 13/2019: GZ  schvaľuje zmenu Volebného poriadku v predloženom znení.      
73 za, 0  proti, 0 zdržali sa. 

14. Uznesenie  GZ č. 14/2019: GZ  schvaľuje Volebného poriadku na doplňujúce voľby 
v predloženom znení.      73 za, 0  proti, 0 zdržali sa. 

15. Uznesenie  GZ č. 15/2019: GZ  schvaľuje zmenu smernice F5_TR5  v predloženom znení.      
73 za, 0  proti, 0 zdržali sa. 

16. Uznesenie  GZ č. 16/2019: GZ  schvaľuje zmenu SUP 2019  v predloženom znení okrem bodu 
4.1.1.      73 za, 0  proti, 0 zdržali sa. 

17. Uznesenie  GZ č. 19/2019: GZ  schvaľuje zmenu SUP 2019  v  bodu 4.1.1. v nasledujúcom 
znení:    viď SUP 2019 a bod 4.1.2 v nasledujúcom znení:. Viď SUP 2019  50 za, 14  proti, 8 
zdržali sa.  – schválené 

18. Uznesenie  GZ č. 20/2019: GZ schvaľuje zmenu vo VV na pozícii Trénerská rada – zvolený bol 
Jakub Kaňuk, a doplnenie VV o Lenku Stoláriková na pozíciu Komisia mládeže. 
 

 

 

V Ružomberku dňa 09.02.2019 

 

Zapísal: Adam Brestovský 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Správa predsedu SZJ o činnosti za rok 2018 

predložená na Generálne zhromaždenie SZJ  

konané dňa 19.2.2019 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 2018 možno ako najúspešnejšie odvetvie slovenského jachtingu z pohľadu 
dosiahnutých výsledkov vyhodnotiť slovenský windsurfing. Medzi najväčšie úspechy možno 
zaradiť 4.miesto Patrika Polláka (ATU Košice) na Majstrovstvách Európy Raceboard (prvé 
miesto v kategórii Grand Masters).  

Dobrých výsledkov dosiahol windsurfing aj v medzinárodnej pohárovej súťaži Super 
Cup 2018 – Patrik Pollák (ATU Košice) zvíťazil v triede Raceboard, Karolína Beránková 
(ATU Košice) zvíťazila v triede BIC Techno Plus a skončila na 2. mieste celkovo v triede 
BIC techno 293, Lenka Beránková (ATU Košice) bola 2. v triede BIC techno 293 v kategórii 
do 17 rokov, Róbert Kubín (ATU Košice) skončil 3. v triede BIC techno 293 do 17 rokov 
a Peter Jaš (ATU Košice) 3. v triede BIC techno 293 v kategórii do 15 rokov.  

Dobré výsledky sme dosiahli aj v medzinárodnej pohárovej súťaži Interpohár 2018. 
V triede Optimist prvé tri miesta obsadili slovenskí pretekári, Sára Hrušková (YC Slovan Ba), 
Kristinka Kaňuková (Yacht&Golf Club) a Michal Rolík (TJ JK Slávia Dolný Kubín), v triede 
Laser 4.7 na prvých dvoch miestach skončili Michaela Pačinová a Alexander Miškov (YC 
Limar LM), v triede Laser Radial skončil Maroš Baran (YC Martin) na 2.mieste. 

V ostatných triedach sa nám na vrcholných podujatiach presadiť nepodarilo. V prvej 
polovici poľa sa umiestnili Oliver Čarný (ATU Košice) na Majstrovstvách Európy Raceboard 
(17 z 50), Peter Mosný (Stribog) na Majstrovstvách Európy Finn Masters (9 z 65), Miroslav 
Baran (YC Martin) a Zdenek Csuday (Trim Zvolev) na Majstrovstvách Európy SeaScape (6 
z 34), Michal Kelemen, Peter Šurín, Richard Malovaný na Majstrovstvách seta Micro (7 
z 25).  

Napriek viacerým výzvam a prosbám, niektoré z klubov doposiaľ nedodali chýbajúce 
údaje, ktoré sú z pohľadu zákona o športe povinné. Stav na konci roku 2018: z celkovo 1371 
registrovaných členov chýbajú údaje o 154, t.j. 11,23 %.  

 

Graf 1.   Počet pretekárov do 23 rokov vrátane s minimálne 3 pretekmi ročne 



 

Graf 2 Počet športovcov do 23 rokov pre uznané športy 



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, v realite sa nám v roku 2018 nepodarilo posunúť vpred a proces 
zvyšovania počtu aktívnych pretekárov stagnuje. Na grafe 1 je zobrazený počet pretekárov do 
23 rokov, ktorí sa v kalendárnom roku zúčastnili aspoň 3 pretekov (jedno z hodnotiacich 
kritérií ministerstva) za celé obdobie fungovania informačného systému SZJ (od roku 2002).  

Rok 2012 bol rokom, kedy sme s projektom lokálnych sústredení začali. Tento projekt 
efektívne viedol k postupnému zvyšovaniu počtu pretekárov. V roku 2018 sa nám toto číslo 
nepodarilo zmeniť. Príčinu vidím v skutočnosti, že projekt funguje dobre alebo čiastočne na 
vodných plochách Senec/Dunaj, Liptovská Mara, Oravská priehrada a Domaša. Okruhový 
jachting prakticky nefungoval na vodných plochách Králová, Sĺňava, 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.  

Pre porovnanie, kde je slovenský jachting v počte pretekárov do 23 rokov v porovnaní 
s ostatnými uznanými športmi je uvedený v grafe 2. 

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 2018 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.  

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.  

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. 
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 2018 sa podarilo 
zorganizovať aj seminár trénerov, ktorý vytvoril priestor pre výmenu skúseností aktívnych 
trénerov a tiež výraznou mierou prispel k zvyšovaniu odbornej úrovne trénerov. Jedným zo 
záverov seminára bolo naplánovanie špecializačných školení trénerov pre triedy BIC Techno 
a Laser na jar 2019. 

V roku 2018 po dlhej dobe prebehlo aj školenie meračov a na tomto mieste by som rád 
poďakoval za jeho prípravu a realizáciu Petrovi Repáňovi a Ľubošovi Kurejovi.  

Koncom roku 2017 úspešne absolvoval skúšky kontrolóra športu Štefan Brestovský, 
vďaka čomu máme vlastného kontrolóra športu. V roku 2018 absolvoval niekoľko školení 
organizovaných ministerstvom. Na základe jeho vyjadrenie je pripravený funkciu kontrolóra 
športu ešte nejaký čas plniť, ale v rokoch 2019 a 2020 by sme mali zabezpečiť vyškolenie 1 
až 3 odborníkov pre spôsobilosť kontrolór športu, ktorí by mohli po Štefanovi Brestovskom 
prevziať funkciu kontrolóra športu. 

Rád konštatujem, že sa výrazne zlepšila úroveň zúčtovania príspevkov na organizovanie 
pretekov ako aj príspevkov klubom na činnosť a mládež, aj keď aj v tomto roku sa to 
nezaobišlo bez toho, aby sa nenašli kluby, ktoré neboli schopné v stanovenom termíne 
zúčtovanie vykonať napriek pravidelným niekoľkonásobným urgenciám. 

Návrh uznesení GZ SZJ: 

1. GZ SZJ ukladá VV SZJ vytipovať a zabezpečiť vyškolenie 1 až 3 športových 
odborníkov so spôsobilosťou kontrolór športu, ktorí by po roku 2020 pracovali 
v kontrolnej komisii SZJ. 

 

        Predseda SZJ 

       Ing. Marián Babjak, PhD. 



Správa o hospodárení SZJ  ku 31.12.2018 

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

rozpočtu  SZJ pre  rok 2018, ako aj smerníc SZJ a 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 financií voči ministerstvu školstva. V roku 2019 

nám vzniká povinnosť overiť výročnú správu za rok 2018 audítorom. 

PRIJMY 
Plánovaný 
príjem Príjem skutočný Rozdiel 

príspevok klubom z MŠ - na mládež do 23 
rokov 16 577,40 €     

Dotácia z MŠ - športové talenty 22 103,20 €     

Dotácia z MŠ - reprezentácia 27 629,00 €     

Dotácia z MŠ - ostatné 44 206,40 €     

Dotácia z MŠ - top tím 14 390,00 €     

Ministerstvo školstva  SPOLU 124 906,00 € 124 906,00 € 0,00 € 

2% 1 200,00 € 310,22 € -889,78 € 

MTC       

MORE 1 500,00 € 500 € -1 000,00 € 

 Členské a pretekárske licencie 9 000,00 € 9838,00 € 838,00 € 

LODE spolufinancovanie 500,00 € 440,00 € -60,00 € 

Reklama na VC viazaná na areál majstrovstiev   10 000,00 € 10 000,00 € 

SUMAR 137 106,00 € 145 994,22 € 8 888,22 € 

 

Z plánovaných príjmov sa nám nepodarilo naplniť príjem z organizácie majstrovstiev na mori. Dotácie z MŠ SR prišli 

v schválenej  výške      124 906,00 € z toho 110 516,00 € na činnosť zväzu, reprezentáciu, a  mládež a 14.390,00€ na 

top tím. 

Reklamné príjmy vo výške 10 000,00€ zväz získal  ako príspevok spojený s organizovaním Veľkej ceny ktorý 

organizátor VC vyúčtoval. 

Príjem z majstrovstiev na mori predstavoval 500,00 €.  

Rovnako na zväzový účet prídu prostriedky vo výške 860,00 €. Jedná sa o štartovné na Majstrovstvách sveta i Európy 

, ktoré zväz zaplatil za pretekárov i trénerov a ktoré ešte neboli vrátené na účet zväzu.  

VÝDAVKY 2018 PLÁN  skutočné čerpanie Rozdiel 

Vyzva 1 ZIMNA PRIPRAVA 3 000,00 € 1 699,60 € 1 300,40 € 

Vyzva 2 LS 7 500,00 € 3 801,64 € 3 698,36 € 

Výzva 3 REPREZENTÁCIA 30 000,00 € 27 240,92 € 3 359,08 € 

Výzva 4 NB 1 200,00 € 1 000,00 € 200,00 € 

Top tím 14 390,00 € 14 390,00 € 0,00 € 

HK 17 800,00 € 19 069,70 € -1 269,70 € 

SK - organizácia majstrovstiev, pretekov 8 480,00 € 7 991,49 € 488,51 € 

príspevky na organizovanie pretekov 4 000,00 € 2 500,29 € 1 499,71 € 

príspevky na činnosť klubom 8 000,00 € 6 861,49 € 1 138,51 € 

príspevok klubom na pretekárov do 23 rokov 17 000,00 € 17 000,00 € 0,00 € 

UKR 5 491,00 € 2 412,30 € 3 078,70 € 

Medzinárodné vzťahy 600,00 €   600,00 € 

TR 1 600,00 € 2 496,26 € -896,26 € 

TR5 28 000,00 € 27 994,00 € 6,00 € 

viazané prostriedky VC   10 000,00 € -10 000,00 € 

SUMÁR 147 061,00 € 144 457,69 € 2 603,31 € 



V tabuľke je vidieť veľké rezervy v čerpaní hlavne vo výzvach 1,2 3. Z dôvodu nevyčerpania prostriedkov na výzvy 

1,2,3  zväz navyšuje prostriedky na podporu mládeže a TR5. Je to z dôvodu že príjmy zväzu z príspevkov ministerstva 

školstva sú účelové a musia sa vyúčtovať ministerstvu. Inak by sa museli vrátiť. 

 

CASH FLOW 
 

Počiatočný stav peňažných prostriedkov ku 1.1.2018 :  17 477,42 € 
 
Príjem prevádzkový 2018:     145 494,22 € 
Pohľadávky              860,00 € 
Výdaje na prevádzku:      144 457,69 € 
     
 

Konečný stav finančných prostriedkov ku 31.12.2018 :  17 653,96 €  

Finančný stav prostriedkov ku 31.12.2018 je  45,74 € hotovosť a 17 608,22€ na bankových účtoch 

 

 

V Námestove 25.01.2019 

 

   Ing. Igor Lehota  - hospodár SZJ 

         



Návrh rozpočtu pre rok  2019
PRIJMY PLÁN Priorita 1 Priorita 2 priorita 3 SPOLU
príspevok klubom z MŠ - na mládež do 23 rokov 17 530,95 €
Dotácia z MŠ - športové talenty 23 374,60 €
Dotácia z MŠ - reprezentácia 29 218,25 €
Dotácia z MŠ - ostatné 46 749,20 €
Dotácia z MŠ - top tím + F2019-Dot01 suma ešte nie je známa žiadame dotáciu na:

MS SPOLU 116 873,00 € 116 873,00 € MS Micro
2% 500,00 € 500,00 € Supercup
MTC 12 000,00 € 12 000,00 €
MORE 1 000,00 € 1 000,00 €
LICENCIE 10 000,00 € 10 000,00 €
LODE spolufinancovanie 450,00 € 450,00 €

SUMAR 128 823,00 € 12 000,00 € 0,00 € 140 823,00 €

Zmluva s Ministerstvom školstva určuje:

VÝDAVKY PLÁN Priorita 1 Priorita 2 priorita 3 SPOLU Národný športový zväz  je povinný z príspevku  

Vyzva 1 ZIMNA PRIPRAVA 3 000,00 € 3 000,00 € uznanému športu rozdeliť :

Vyzva 2 LS 12 000,00 € 12 000,00 € najmenej 15% finančných prostriedkov na účel športu 
Výzva 3 REPREZENTÁCIA 25 000,00 € 25 000,00 € mládeže s jeho príslušnosťou pomerne medzi športové
Výzva 4 NB 1 200,00 € 1 200,00 € kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov
Top tím 0,00 €  najmenej 20% finančných prostriedkov na účel 
HK 18 000,00 € 4 000,00 € 22 000,00 € na účel rozvoja talentovaných športovcov,
SK - organizácia majstrovstiev, pretekov 9 200,00 € 9 200,00 € najmenej 25% finančných prostriedkov na účel
príspevky na organizovanie pretekov 4 000,00 € 4 000,00 € športovej reprezentácie a
príspevky na činnosť klubom 8 000,00 € 8 000,00 € najviac 15 % príspevku na výdavky na správu
príspevok klubom na pretekárov do 23 rokov 18 000,00 € 18 000,00 € a prevádzku národného športového zväzu.
UKR 4 285,00 € 971,67 € 5 256,67 € 17530,95 - maximálna suma ktorú možno vyúčtovať
Medzinárodné vzťahy 1 950,00 € 1 905,00 € 3 855,00 € 469,049999999999 - dofinancovanie zo SZJ
TR 1 600,00 € 1 600,00 € Top Tím na základe samostatnej zmluvy
TR5 28 000,00 € 8 000,00 € 36 000,00 €
MTC 12 000,00 € 12 000,00 €

SUMÁR 134 235,00 € 24 971,67 € 1 905,00 € 161 111,67 €



                                    

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

 1 

 

SPRÁVA O PRÁCI SO ŠPORTOVCAMI ZA ROK 2018 
Členovia komisií: 

- Predseda Komisie mládeže   -  Jakub Kaňuk 

- Predseda Trénerskej rady   - Giedrius Alksnevicius 

- Predseda ALT okruhový jachting,    -  Zuzana Brestovská 

- Predseda ALT windsurfing a kitebording -  Patrik Pollák 

ZHRNUTIE 

1. JACHTING PRE ŠIRŠIU VEREJNOSŤ 

A. ROZŠÍRENIE MLÁDEŽNÍCKEJ ČLENSKEJ ZÁKLADNE NA SLOVENSKU  

Čo fungovalo: 

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

 Náborové tábory a spolupráca s klubmi (Senec, Slňava, L.Mara, Orava, Domaša) 

 Aktivita trénerov na jednotlivých vodách 

 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 (J. Melišová, N. Kecskesová, A.Ferianec, M. Boroš, N. Varadi, M. 

Činčurová, Ľ.Nosko, D. Vyoral, A. Miškov, J.Oršula, A.Malina, A.Bilka...) 

 Podpora pravidelnej kondičnej prípravy mládeže – v období január-máj 2018 a október-december 

2018 , v lokalitách stred a východ  

 Komunikácia s pretekármi cez sociálne siete- tréneri 

 Rozvoj tréningového centra na Liptovskej Mare a v Senci 

 Vstupné sústredenie pre končiacich Opťákov, vo vyššej lodnej triede Laser 4,7 a Radial 

 Stretnutia rodičov a trénerov pre zlepšenie komunikácie a plánovania 

 Spolufinancovanie trénerov počas LS a RS rodičmi, zredukovaním príspevkov SZJ na trénerov za 

účelom zvýšenia kvantity tréningov a zabezpečenie ich kontinuity do konca sezóny. 

Slabé miesta priestor na rozvoj do budúcna: 

 starostlivosť o pretekárov od 19 rokov a viac 

 pravidelné lokálne sústredenia v lodnej triede Laser 

 opätovne zaviezť na záver sezóny kondičné sústredenie pre reprezentáciu a talentovanú mládež vo 

vysokohorskom prostredí 

 evidencia plánov reprezentácie a aktívnych talentovaných pretekárov, v súlade s CTM, zjednotenie 

metodiky tréningu, kontroly a vyhodnocovania efektivity 

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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 Rozšírenie spolupráce pri organizovaní medzinárodných jachtárskych sústredení v spolupráci so 

zahraničnými športovcami a trénermi  

Slabé miesta priestor na rozvoj do budúcna: 

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

3. PRÁCA S TRÉNERMI 

Čo fungovalo: 

 Špecializované školenie Optimist pod vedením zahraničného trénera z IODA. 

 Školenia trénerov I. a II. triedy  

 Zapájanie nových nádejných mladých trénerov 

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

 Počet aktívnych trénerov – 16 (min 1 tréning ročne) 

 počet zrealizovaných tréningov – 134  

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 zapojiť viac do práce s mládežou 

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“  

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 na Domaši, Oravskej Priehrade a ďalších aktívnych lokalitách  

 Rozšírenie a vytváranie podmienok na udržanie náborových akcií jachtárov, 

 Propagácia jachtingu širšej verejnosti prostredníctvom médií. 

 

 

 

 

Vypracoval predseda Komisie mládeže SZJ,  

Mgr. Jakub Kaňuk 
 



Správa okruhový jachting 2018 

 

V roku 2018 bol na Slovensku síce menší počet aktívnych lodných tried, počet pretekárov sa však 

zvýšil. 

 

  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 

 

Najväčší nárast sme zaznamenali v triedach Laser 4.7 a 420. 

 

Na tohtoročnej Veľkej cene Slovenska, ktorá sa konala v Gabčíkove sa zúčastnilo rekordný počet lodí 

za posledných 7 rokov. V porovnaní s minulým rokom pribudli triedy Laser Standard a 4.7. 

V triede Laser 4.7 sa poradilo odjazdiť aj preteky Slovenského pohára. Naposledy tomu tak bolo 

v roku 2013, po čom nastalo „hluché obdobie“ až do minulého roka, kedy časť pretekárov z lodnej 

triedy Optimist prešla do tejto lodnej triedy. 

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

lodných tried Optimist, Laser a FIN. 

Najlepšie umiestnenie dosiahol Peter „Frenky“ Mosný a to 9. miesto na European masters 

v Chorvátsku. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Zuzana Brestovská 

ALT okruhový jachting 



SPRA�VA	O	C
 INNOSTI		

ALT WINDSURFING 2018 

	

AJ	 v	roku	 2018	 pretekári	 ALT	WS	 naďalej	 dosahujú	 najlepšie	
výsledky	Slovenského	zväzu	Jachtingu	na	medzinárodných	regatách,	
ale	aj	dlhodobých	súťažiach	interpohára.	

-		4.	miesto	ME	Raceboard	Riga,	LAT	celkovo	–	Patrik	POLLÁK		

-		1.	miesto	ME	Raceboard	Riga,	LAT	,	kategória	grand	masters	–	Patrik	POLLÁK	  	

 	 -		vı́ťaz	Interpohára	Supercup	Raceboard	celkovo	–	Patrik	POLLÁK	 

 											-		vıť́azka	Interpohára	Supercup	BIC	Techno	293	+		–	Karolína	BERÁNKOVÁ 

      -		2.	miesto	Interpohár	Supercup	BIC	Techno	293	celkovo	–	Karolína	BERÁNKOVÁ	   

 	 -		2.	miesto	Interpohár	Supercup	Bic	Techno	293	U17	dievčatá	–	Lenka	BERÁNKOVÁ	 



      -		3.	miesto	Interpohár	Supercup	Bic	Techno	293	U17	chlapci	–	Róbert	KUBÍN 

          -		3.	miesto	Interpohár	Supercup	Bic	Techno	293	U15	chlapci	–	Peter	JAŠ 

          -		4.	miesto	Interpohár	Supercup	Raceboard	celkovo	–	Oliver	ČARNÝ 

 											-		víťaz	Medzinárodných	majstrovstiev	C
R	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.	Juniori	sa	zúčastňovali	regát,	
kontinentálnych	majstrovstiev	a	majstrovstiev	sveta	v	triede	BIC	Techno	293	a	BIC	Techno	
293,	 nepodarilo	 sa	 im	 však	 splniť	 hlavný	 cieľ	 sezóny	 a	síce,	 vybojovať	 aspoň	 jednu	
miestenku	na	juniorskú	olympiádu	v	Buenos	Aires	2018.		

	

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	 BIC	 Techno,	 ako	 alternatívu	 pre	 posun	 mládeže	

z	prípravnej	mládežníckej	triedy	do	juniorskej	olympijskej	triedy.		Účasť	pretekárov	na	ME	

a	MS	v	juniorských,	ale	aj	seniorských	triedach	je	naďalej	 limitovaná	vzdialenosťou	týchto	

pretekov	 od	 Slovenska.	 Najväčšia	 výprava	 slovenských	 pretekárov	 sa	 v	uplynulom	 roku	

zúčastnila	Majstrovstiev	Európy	Raceboard	v	Rige	v	Lotyšsku,	resp.	Majstrovstiev	Sveta	BIC	

Techno	 293	 a	BIC	 Techno	 293+	 v	Liepaji	 v	Lotyšsku.	 U	mládeže	 dochádza	 ku	 generačnej	

výmene,	 čo	 má	 za	 následok	 odchod	 časti	 pretekárov	 z	mládežníckej	 olympijskej	 triedy.	

Vzhľadom	 na	 nejasnú	 politiku	 a	neistú	 situáciu	 v	medzinárodnom	 jachtingu	 budeme	 stáť	

v	budúcom	 roku	 pred	 výzvou,	 do	ktorých	 tried	 smerovať	mladých	pretekárov	 tak,	 aby	 sa	

prípadne	 v	ďalšom	 olympijskom	 cykle	mohli	 zapojiť	 aktívne	 do	 pretekania	 v	olympijskej	

windsurfingovej	triede. 

	

V	Košiciach	16.12.2018	    Patrik	POLLÁK 

Predseda	SAW	windsurfing	 
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SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2018 

1 ROZHODCOVIA 

1.1 ŠKOLENIA ROZHODCOV  
Školenie rozhodcov bolo pripravené v tradičnom jarnom termíne v L.Mikuláši, ale pre 

nedostatok záujemcov sa neuskutočnilo. 
 
V  roku 2018 sme navrhli inováciu školiaceho procesu za účelom zvýšenia kvality rozhodcov. 
Takto sme sa zhostili plánovanej inovácie:  
a) nová smernicu  s presnejšie definovanými rozhodcovskými špecializáciami a príslušným 

obsahom školení,  http://sailing.sk/docinfo.php?Sk=CA&Id=14& 
b) sprostredkovanie školení našich rozhodcov v  zahran ičí  

Český zväz ponúkol pre SZJ 4 miesta na školení ČSJ na N. Mlýnoch – so špeciálnym 
programom na rozhodovanie PPJ 42 - nedovolený pohon na vode. Zúčastnili sa 3 naši 
rozhodcovia.  
Pri kontrole prebratého obsahu som zistil, že školenie nemalo očakávanú odbornosť 
a dokonca niektoré postupy boli školené v rozpore s mojimi skúsenosťami 
z medzinárodných školení.  

c) praktické školenia po čas veľkých pretekov na SVK  
Počas VC Slovenska som vďaka ústretovosti organizátora previedol  
• praktické školenie pre 2 záujemcov o rozhodovanie PPJ 42 na vode a 
•  pre členov jury niekoľko arbitrážnych jednaní ( skrátených protestných konaní 

s jedným sudcom). 
• Výsledky protestov sme zverejnili cez  www.racingrulesofsailing.org, čo by mohol byt 

precedens pre budúcnosť  
https://www.racingrulesofsailing.org/decisions/318/event?name=velka-cena-slovenska-grand-prix-slovakia 

d) zlepšenie práce školite ľov  – plánovali sme rozbehnúť na školení, ale sa neuskutočnilo 
e) zvýšenie kontroly angažovania rozhodcov na významné  preteky  –takisto sme 

problém plánovali riešiť osobne na školení, ktoré sa neuskutočnilo. 

Potrebujeme zrejme znížiť minimálny počet prihlásených na školenie 

1.2 PREKLADY  
Preložil som aktuálne naliehavé Zmeny pravidiel, (8strán), ktoré nadobudli výnimočne platnosť 

už pre sezónu 2018. 
WORLD SAILING publikoval 3 nové Prípady (Cases 141-143), ale preklad sme neuskutočnili 

pre zdravotnú indispozíciu hlavného prekladateľa Miša Jančinu. 

2 MERAČI 
• Nová smernica o školení rozhodcov pokrýva aj rámec školení meračov – technických 

komisárov. 
• V apríli 2018  sa zúčastnili Peter Repáň a Ľuboš Kurej školenia meračov Dánskeho hendikepu 

v Dánsku za účelom spresnenia výpočtu hendikepov pre triedu KJP  
http://sailing.sk/Doc/Sprava%20zo%20skolenia%20meracov%20na%20Dansky%20handicap.pdf 

• V júni 2018  Ľuboš Kurej, hlavný merač KJP viedol jednodňové školenie meračov pre triedu KJP. 
• Zverejnenie kvalifikovaných meračov čaká na inováciu webovej stránky SZJ. 
• Peter Repáň aktualizoval preklad Dánskeho hendikepu - triedového pravidla pre KJP. 
• Problém s výpočtom hendikepu pre lode Micro nie je doriešený. 

3 MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY 

3.1 World Sailing 
Koncom roka došlo vo World Sailing ku kontroverziám na najvyššej úrovni, ktoré sa týkajú 
navrhovaných zmien na OH. SZJ sa formálne pridal k väčšine krajín v našej skupine B, ale 
postoj tejto skupiny je zatiaľ v rámci WS menšinový. Proti postupom a procesom, ktoré viedli 
zatiaľ k nahradeniu OH triedy Finn doteraz neexistujúcou triedou kajutovej plachetnice s mix 
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posádkou sa dominantné prehlasované krajiny chystajú podať rozpor na súdoch 
a pravdepodobne až do májovej konferencie bude situácia s OH 2024 nejasná. 
 

3.2 EUROSAF  
EUROSAF po zmene vedenia v minulom roku nominovali D.Vanického do komisie rozhodcov 
a P. Polláka do komisie médií.  

• V oblasti médií sa neudialo nič a tak sa P. Pollák členstva v komisii vzdal. 
• D Vanický navrhol na základe požiadania vedenia EUROSAFU schému fungovania výmenného 

systému rozhodcov založeného na webovom databázovom IT riešení.  Eurosaf v priebehu roka, 
napriek alokovaným zdrojom, nebol schopný pripraviť a predviesť systém ani týždeň pred 
víkendovou schôdzou ohľadom výmeny rozhodcov. 
Paradoxne, z webu stiahol aj doterajšie pravidlá výmeny a tak sa ústne šíria rôzne verzie o tom, 
ako systém bude fungovať. 

• Pre SZJ je pravdepodobné, že sa podarí získať dvoch sudcov do jury na chystané MS 
Micro v auguste 2019.  

• Mali by sme sa pokúsiť získať rozhodcov i sudcov zo zahraničia na VCS buď cez 
Eurosaf, alebo priamym pozvaním.  

 
Ostatné aktivity Eurosafu – sa zúžili na 

• organizovanie pretekov  
o v tímovom tzv klubovom kajutovom jachtingu  
o  parasailingoých pretekov 
o  pokusu o európsky pohárový kolotoč pre triedu 420 

•  popularizácii univerzitného vzdelávania v oblasti športového inžinierstva  
 

SZJ nevie využiť tieto aktivity EUrosafu zmysluplne. Eurosaf sa zrejme nevymanil z historickej 
„neschopnosti“.  

4 SPOLUPRÁCA v rámci  VV SZJ 
Navrhol som úpravu štruktúry SUP, ktorú SK a následne VV akceptovali. 
 

5 INÉ 
Po abdikácii Petra Oršulu z členstva v MRK ( po starom URK), akceptovala ponuku na členstvo 

za L Maru Zuzka Brestovská. 
 

 
Dušan Vanický 



Správa Súťažnej komisie za rok 2018. 

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 a zároveň poukazuje na plnenie predsavzatia SZJ o zvýšenie počtu aktívnych 

pretekárov. Tento rok sme zaznamenali mierny nárast počtu pretekárov v mládeži ale aj nižší celkový počet registrovaných členov. 

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 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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

aktívny 474 404 612 507 718 563 558 678

mládež 70 72 110 121 161 182 154 171
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Počty lodí na VCS sa zvýšili, ale v značnej miere tomu dopomohli aj zahraničné posádky z Českej republiky, ktorý 

dorazili na Gabčíkovo vo veľkom počte. České posádky tvorili 30 % z celkového počtu posádok. Hlavne v triede 

BIC 293 TEchno. Opäť potešilo zväčšenie poľa Optimistov. 

 

2. Kajutové lode 
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Tento rok bol 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, čo je opäť dané lokalitou. 

 

3. Námorný jachting 

 

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

uskutočnili na lodiach E350. Bohužiaľ tento rok sa zúčastnilo najmenej  posádok za posledné roky. Dôvody poznajú všetci, ktorý sa 

venujú Námornému jachtingu. Je to ALT aby našli zchodnú cestu, aby aj tieto preteky dostali svoju váhu. 

Slovenský pohár 
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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). Pozitívom je ale, že triedy 

sa stabilizujú. Počet posádok aj pretekov vzrastá a získava na popularite. Z mládežnickej triedy Q nastal prvý väčší odliv 

pretekárov, ale počet sa znížil len o 3 lode, čo je prísľubom stabilizácie tejto lodnej triedy. Pozitívom je aj opätovné prebudenie aj 

keď zatiaľ pozvoľné u triedy 420, kde sa opäť podarilo odjazdiť SP aj keď všetky preteky sa konali len na dvoch vodách Senci a 

Gabčíkove, kde je aj najväčšia členská základňa. 
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Námorný jachting 2018. 
 
 
Námorní jachtári začali svoju súťažnú sezónu 2018 až v máji tradičným pretekom 

Regata Mateja Bencúra 2018. Šestnásť posádok na lodiach First 45 súťažilo v troch 
kategóriách. Oživením celej regaty bola účasť fínskej posádky, ktorá nakoniec víťazstvom 
v poslednej rozjazde pred Trimom Zvolen vyhrala kategóriu so spinakrom. Regatu organizuje 
YC Dynamo Bratislava a v tomto roku sa jej zúčastnilo viac ako 100 pretekárov. 

Druhou regatou bol Memorial Vlada Psalmana. Trinásť posádok odjazdilo 
neskutočných 14 rozjázd a celkovým víťazom sa stala posádka Ľubomíra Macejka. 

Majstrovstvá Slovenska 2017 organizovali jachtári z klubu Kolotočári v chorvátskom 
Biograde na Moru. Pretekári odjazdili osem rozjázd na športových lodiach Elán 350. 
Majstrovský titul obhájila posádka Dana Kríža z Jacht klubu Prešov. Mínusom celej regaty bola 
veľmi nízka účasť súťažných posádok, čo inak organizačne dobre zvládnutej regate dáva punc 
nie najkvalitnejšej regaty roka. 

V tomto roku sme mali zastúpenie aj v jednej z najťažších regát Európy, Rolex Middle 
Sea Race, ktorá už tradične štartovala na Malte. Kolotočári vedení Michalom Kelemenom na 
chartrovej lodi More 55 obsadili 15. miesto v lodnej triede IRC v kategórii C4. 50. ročník tejto 
regaty bol veľmi náročný a už samotný dojazd do cieľa je považovaný za úspech. V IRC sa na 
štart postavilo 116 lodí a v cieli ich bolo klasifikovaných 87. 

Záver sezóny patrí chorvátskej regate Jabuka. Je veľmi obľúbenou regatou aj medzi 
našimi námornými jatármi a inak tomu nebolo ani tohto roku. Kelemenovci sa z Malty loďou 
More 55 presunuli do Vodíc na štart, aby v triede ORC A obsadili 20. miesto z 27 štartujúcich 
a v celkovom poradí 33. miesto zo 112 lodí. Lodnú triedu First 45 vyhrala druhá naša posádka 
vedená Viliamom Csomorom  a Michalom Andelom. V celkovom poradí skončili na 37. mieste. 

V roku 2018 musím spomenúť plavby moreplavca Pavla Smejkala, ktorý na svojej 
oceľovej, 10 metrov dlhej plachetnici Aliot, naplával viac ako 2000 NM v Severnom mori. 
V roku 2017 sa Pavel Smejkal zúčastnil expedičnej plavby na poľskej lodi Selma v Ohnivej zemi, 
Brazílii, Falklandách, okolo mysu Horn v celkovej dĺžke viac ako 4500 NM.  

 
 
 
Vo Zvolene 31.12.2018                                                            Zdeno Csuday 
                                                                                                 ALT NL SZJ 
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Správa o činnosti 

Asociácie lodnej triedy Kajutové plachetnice (ALT KJP) 
 
 
Rok 2018 bol pre lodnú triedu kajutové plachetnice z organizačného hľadiska prelomový. 
 
Dňa 03.02.2018 sa vo Zvolene zišlo Generálne zhromaždenie (GZ) ALT KJP, na ktorom kajutoví 
jachtári a športoví odborníci venujúci sa kajutovému jachtingu, prediskutovali, prijali a odsúhlasili 
nové základné dokumenty, a to Stanovy, Rokovací poriadok, Triedové pravidlá, preklad Dánskeho 
handicapu (DH) do slovenčiny, Premeriavací protokol Dánskeho handicapu a Protokol o vážení 
kajutovej plachetnice. Na GZ boli prijaté aj uznesenia, ktoré upravovali pretekanie v roku 2018. 
 
Na GZ boli za členov Výkonného výboru (VV) zvolení Zdeno Csuday, Miroslav Mokáň, Martin Ježko 
ml., Martin Kolesár, Zdeno Novák, Dezider Machovec, Michal Kelemen a Richard Centový. Za členov 

Technickej komisie (TK) boli zvolení Ľuboš Kurej, ktorý bol zároveň zvolený za hlavného národného 
merača ALT KJP, Marián Babjak, Zdeno Csuday, Peter Repáň, ktorý bol zároveň zvolený za národného 
merač ALT KJP a Matej Hajdučík. Za Predsedu ALT KJP bol zvolený Peter Repáň. 
 
Medzi kajutové plachetnice boli zaradené aj lode samostatnej lodnej triedy Micro Class, ktoré môžu 
pretekať v lodnej triede KJP podľa jej triedových pravidiel, ak sú náležite premerané a majú vydaný 
platný certifikát Dánskeho handicapu. Lodná trieda Micro Class má založenú samostatnú národnú 
asociáciu. 
 
Dňa 20.04.2018 sa uskutočnilo v Kodani, na pôde Dánskeho zväzu jachtingu, školenie meračov na 
Dánsky handicap, ktorého sa zúčastnili Ľuboš Kurej a Peter Repáň. Najväčším prínosom bolo získanie 
výpočtového programu pre výpočet koeficientov DH. 
 
Následné bola založená nová databázy plachetníc triedy KJP vrátane systému vydávania certifikátov 
DH pre pretekanie v zmysle nových triedových pravidiel. 
 
Dňa 01.06.2018 sa v Liptovskom Mikuláši, v klubovni Yacht Club-u Limar, pri vodnej nádrži Liptovská 
Mara, uskutočnil Základný meračský seminár pre špecializáciu Technický komisár – merač lodnej 

triedy Kajutové plachetnice. Školenie sa uskutočnilo v súlade so SMERNICOU SZJ K VZDELÁVANIU 
športových odborníkov s odbornou spôsobilosťou určenou predpismi SZJ, schválenou na GZ SZJ dňa 
10.02.2018. Školiteľmi boli Peter Repáň – predseda ALT KJP a Ľuboš Kurej – hlavný merač ALT KJP. 
Školenia sa zúčastnili Potucký Juraj, Hajdučík Matej, Babjak Marián, Fedorová Daniela, Mikita 
Alexander, Machovec Dezider, Hlavsa Ján, Domiňák Miroslav, Růžička Peter. Obsahom školenia boli 
nasledovné témy: World sailing Technické pravidlá jachtingu 2017 – 2020, Dánsky handicap 
Dánskeho zväzu jachtingu, Triedové pravidla ALT KJP a praktické meranie plachiet a trupu lode 
kajutovej plachetnice. Na záver školenia absolvovali účastníci záverečnú skúšku - písomný test s 
desiatimi otázkami. Všetci zúčastnení test úspešne absolvovali. 
 
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 2018. Celkovo bolo vydaných 38 certifikátov DH, platných pre rok 2018. 
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Pretekanie v roku 2018 

 
Domáce preteky 

 

Spolu sa odjazdilo 25 pretekov, z toho jedna Veľká cena Slovenska na Domaši, šesť pretekov 
Slovenského pohára, troje Majstrovstvá oblasti (Domaša, Orava a Zemplínska Šírava) a pätnásť 
pretekov s koeficientmi 1, 2 a 3. 
 

Zahraničné preteky 

 

Účasť štyroch kajutových plachetníc typu SeaScape 18, TRIM I, JULIE, BLACK PEARL a ELEANOR na 
prvých Európskych majstrovstvách one design lodnej triedy SeaScape 18 v Portoroži s koeficientom 
9. Účasť kajutových plachetníc LUK IV, ADRIA 2, CMOTA a SANTA MARIA na pretekoch Modrá stuha 

na Balatone. Bola nahlásená aj účasť jedného člena klubu STRIBOG na piatich maďarských pretekoch. 
 

Najdôležitejšie výsledky pretekov 

 

Víťazom Veľkej ceny Slovenska 2018 na Domaši v lodnej triede kajutové plachetnice v kategórii 
športové lode sa stala posádka lode BLACK PEARL (SVK 041 – Seascape 18) v zložení Tomáš Tuleja 
a Andrea Tulejová. V kategórii turistické lode zvíťazila posádka lode MILENKA (SVK 526 – Mikron 
550) v zložení Zdeno Novák a Karol Hrubjak. V Lodnej triede Micro Class zvíťazila na Veľkej cene 
posádka lode VAMPIRE (SVK 66 – Micro Proto Flyer) v zložení Michal Kelemen, Peter Surín a Matej 
Hajdučík. 
 
Najlepším jachtárom roka 2018 v kategórii námorný a kajutový jachting v celkovom poradí sa stal 
Michal Kelemen z klubu Kolotočári, o.z. Najlepšou jachtárkou roka 2018 v kategórii námorný 
a kajutový jachting v poradí žien sa stala Andrea Tulejová z YC Slovan Bratislava. 
 
Víťazom Slovenského pohára 2018 v lodnej triede kajutové plachetnice v kategórii športové lode sa 
stala posádka lode JULIE  (SVK 407 – Seascape 18) v zložení Daniel Kriš, Michal Hrubý a Martin 
Jarombek. V kategórii turistické lode sa víťazom Slovenského pohára stal posádka lode DRAGON 
(SVK 323 – Mors RT 720) v zložení Martin Jančáry, Dominik Vaľo a Ján Čunderlík. 
 
 
 
V Prešove dňa 28.01.2019 
 
 
 
Vypracoval Peter Repáň, predseda ALT KJP 



Správa Kontrolnej komisie SZJ – pre GZ SZJ      9. 2. 2019                              
 
KK SZJ pracovala v zložení: predseda  Štefan  Brestovský, členovia ,Iveta Beránková, Luboš Kurej, odobia od 
ostatného Generálneho zhromaždenia (10.2. 2018),v tomto čase nebol podaný  žiaden podnet z vonku, ktorý by 
mala KK riešiť.  
 
KK v tomto období vykonala kontrolnú činnosť 1x a to: 16.1. 2019  k príprave Správy KK SZJ pre GZ 9. 2.2019 
 
Raz sa zástupca KK zúčastnil rokovania VV (16. 11. 2018). Členovia KK sa pravidelne  oboznamovali 
so zápisnicami VV na webe SZJ. 
  
1. Činnos ť VV: 
    1. VV zasadal v roku 2018 od ostatného GZ - 4x  s priemernou účasťou 87,5 % . VV prijal  45 uznesení, ( 

k 16.11.2018 boli splnené uznesenia z roku 2016 okrem 15/2016 .  Pri subjektívnom hodnotení  obsahov  
45 uznesení sa 20 zaoberalo športovou činnosťou, 8 boli z oblasti hospodárenia, 13 vnútorná správa, 
stanovy, hlasovací poriadok 5 . 

    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 4x za obdobie medzi GZ . 
V prvom polroku raz , a dvakrát v druhom polroku 2018 a raz pred GZ 8.2. 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 dobré (do 14 dní),         
 
2. Financie – hospodárenie: 
 
     Financovanie bolo vykonávané štandardne v zmysle pravidiel Zákona 440/2015zz.a novely 354/2016 účinnej 
od 1.1. 2017 
    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 30.9.2018 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 31.12.2018 všetky kluby nevyúčtovali dotácie zo SZJ za r. 2018,a to   príjem 
z majstrovstiev Slovenska na mori vo výške 500,00eur a prostriedky vo výške 1460,00eur,čo je štartovné na 
Majstrovstvách sveta i Európy, ktoré zväz zaplatil za pretekárov a trénerov a ktoré neboli vrátené na účet Zväzu 
/ Viď  Správa o hospodárení/. Je potrebné dbať na väčší dôraz týchto úloh a povinností , tým plniť 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 2019 prebehnú námatkové kontroly u klubov ako aj 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 ....). 
 
 
29.1.  2019              KK SZJ   Štefan Brestovský 

          Iveta Beránková 
                  Luboš Kurej 
                    



Správa o činnosti GS za rok 2018 

 
Hlavnou úlohou GS je zabezpečovať administratívny chod zväzu. Úlohy plnené v roku 2018: 
 
 

1. Registrácia klubov a členov SZJ 
V roku 2018 bolo pod SZJ zaregistrovaných 37 klubov a všetky uhradili zvýšený členský 
poplatok. Osvedčilo sa používanie jednorázových licencií hlavne po znížení poplatku. Úrady sú 
platené včas a v správnej výške.     

 
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. Okrem týchto 
majstrovstiev to boli aj MS v LT Finn, Laser Standard, Raceboard, RSX a ME v LT Finn, KJP, 
Laser Radial, Laser Standard. 
 

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 2017 bolo administratívne náročné, nakoľko ministerstvo požaduje čoraz detailnejšie 
informácie. Všetky vyúčtovania sú zverejnené na stránke Ministerstva školstva a priebežne aj na 
stránke SZJ. V tomto roku sme sa museli prispôsobiť mnohým novinkám, ktoré požaduje 
ministerstvo školstva. Nemalá časť administratívy prešla na samotné kluby a preto veľmi 
oceňujem ústretovosť klubov pri prekonávaní niektorých prekážok. V tomto roku sa príspevky 
vyúčtovávali priebežne počas roka – hlavne kluby s najvyšším príspevkom. Mnoho klubov si však 
túto povinnosť opätovne nechalo až na koniec roka. V roku 2018 nemusíme vrátiť finančné 
prostriedky do štátneho rozpočtu. 
Vzhľadom na výšku príspevku uznanému šport máme v tomto roku povinnosť auditu účtovníctva 
(za rok 2018). Výrok audítora by mal byť prerokovaný najvyšším orgánom SZJ.  

 
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. Nedostatkom je pomer medzi plánovanými a skutočne 
odjazdenými pretekmi. Mali by sme plánovať termínový kalendár zodpovednejšie.  
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 
V tomto roku sme sa stretli s prekážkami zo strany ochranárov na vodnej ploche Gabčíkovo. 
Z uvedeného dôvodu by bolo dobré, aby sme žiadosti o povolenie pretekov na tejto vodnej ploche 
posielali skôr ako ostatné.  
 

5. Organizácia školení, zasadnutí VV, GZ 
Vzhľadom na uplynutie platnosti akreditácie sme nútení organizovať všeobecnú časť školenia 
trénerov v spolupráci s FTVŠ. Táto spolupráca zatiaľ nie je ideálna a dochádza k častej zmene 
termínov školení. Ostatné časti školenia trénerov sme zabezpečovali vo vlastnej réžii trénerov 
Jakuba Kaňuka a Patrika Polláka.  



V roku 2018 sa uskutočnilo aj školenie technických komisárov v Dánsku a na Liptovskej Mare 
a seminár trénerov v Liptovskom Mikuláši.  
V minulom roku boli tri zasadnutia VV (február, júl, 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.  



Správa o činnosti ALT Finn za rok 2018  
 
Počet závodiacich pretekárov: 14 (Stabilný trend) 

Počet štartov: 62 (narastajúci trend) 

Počet bodov : 143 908 (výrazne rastúci trend) 

Účast na zahraničných závodoch: 12 (rastúci trend) 

Účasť na valnom zhromaždení (schôdzi) ALT Finn v Senci  13.10.2018: 11 

V posledných 3 rokoch zaznamenáva ALT Finn na Slovensku nárast aktivity, počtu pretekárov, závodov 

doma aj v zahraničí.  Z toho vyplynula aj potreba schôdze ALT a voľba nového predsedu (Milan Loukota), 

ktorý nahradil doteraz pôsobiaceho Petra Šaba ako zastupujúceho predsedu.   

Hlavné body schôdze: 
Návrh pretekov Slovenského Pohára v roku 2019 – účastníci schôdze sa yhodli, že máme 
v úmysle uskutočniť  7 pohárových pretekov  na Slovensku a aj v blízkom zahraničí (ČR).  
Návrh a upresnenie organizácie Majstrovstiev Slovenska, rozšírenie vyhlasovaných kategorií 
v triede Finn.   
Vypracovanie smernice TR5 nomináciu finárov do reprezentacie.  (zatial ako úloha) 
Návrh na organizáciu MSR Veteránov. (zatial ako úloha) 

Je dôležité podporiť účasť pretekarov nielen na domácich ale aj na zahraničných závodoch, či už 

v mužskej, alebo veteránskej kategorií (zaplatenie členského príspevku do IFA).   

 

Za ALT FINN Predseda Milan Loukota                                         Dňa 8.1.2019 

 

 



Správa o činnosti 
Asociácie lodnej triedy Micro za kalendárny rok 2018 
 
Generálne zhromaždenie ALT KJP - Zvolen 
Dňa 03.02.2018 sa vo Zvolene zišlo Generálne zhromaždenie (GZ) ALT KJP, ktorej sú 
plachetnice Micro súčasťou. Kajutoví jachtári a športoví odborníci venujúci sa kajutovému 
jachtingu prediskutovali, prijali a odsúhlasili nové základné dokumenty, a to Stanovy, Rokovací 
poriadok, Triedové pravidlá, preklad Dánskeho handicapu (DH) do slovenčiny, Premeriavací 
protokol Dánskeho handicapu a Protokol o vážení kajutovej plachetnice. Na GZ boli prijaté aj 
uznesenia, ktoré upravovali pretekanie v roku 2018. Na GZ boli za členov Výkonného výboru 
(VV) zvolení Zdeno Csuday, Miroslav Mokáň, Martin Ježko ml., Martin Kolesár, Zdeno 
Novák, Dezider Machovec, Michal Kelemen a Richard Centový. Za členov Technickej komisie 
(TK) boli zvolení Ľuboš Kurej, ktorý bol zároveň zvolený za hlavného národného merača ALT 
KJP, Marián Babjak, Zdeno Csuday, Peter Repáň, ktorý bol zároveň zvolený za národného 
merača ALT KJP a Matej Hajdučík. Za predsedu ALT KJP bol zvolený Peter Repáň. Medzi 
kajutové plachetnice boli zaradené aj lode samostatnej lodnej triedy Micro Class, ktoré môžu 
pretekať v lodnej triede KJP podľa jej triedových pravidiel, ak sú náležite premerané a majú 
vydaný platný certifikát Dánskeho handicapu. 
Valné zhromaždenie ALT Micro – Žilina 
Dňa 13.10.2018 sa v Žiline konalo Valné zhromaždenie ALT Micro. Predseda Kelemen 
zhodnotil končiacu sezónu, predovšetkým úpravu Dánskych handicapov pre Micro 
a uskutočnené preteky, a zároveň predstavil plán na sezónu 2019, ďalšie úpravy handicapov, 
termínový kalendár a blížiace sa Majstrovstvá sveta na Slovensku. Na tomto zasadnutí prebehla 
aj voľba nového Výkonného výboru ALT Micro po uplynutí dvojročného volebného obdobia. 
Do nového výkonného výboru boli zvolení Richard Malovaný (predseda), Michal Kelemen 
(podpredseda) a Matej Hajdučík (tajomník). 
 
Preteky lodnej triedy Micro 
Sústredenie pretekárov a Micro Cup 1 – Vodné dielo Králová 
Prvý ročník sústredenia pretekárov a priaznivcov lodnej triedy Micro sa konal v Hoteli 
Kaskády, 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. Počas víkendu nadväzovali na sústredenie prvé 
preteky lodnej triedy Micro v roku 2018 s názvom Micro Cup 1. Zúčastnilo sa ho 6 lodí, a to 
SVK 66 (Kelemen), SVK 41 (Potucký), SVK 20 (Ružička), SVK 6 (Hajdučík), SVK 4 (Nosko), 
SVK 71 (Fedor). 
Euro Micro Slovakia – Liptovská Mara 
Prvým pretekom s medzinárodnou účasťou na Slovensku bol v roku 2018 Euro Micro Slovakia, 
ktorý je súčasťou medzinárodných majstrovstiev Európy LT Micro. Jediná zahraničná posádka 
GER 222 (Marx) skončila na druhom mieste. Ďalej sa zúčastnili SVK 66 (Kelemen), SVK 20 
(Ružička), SVK 4 (Nosko), SVK 22 (Petrík), SVK 41 (Potucký),SVK 6 (Novák). Tieto preteky 
boli význačné tým, že sa konali v novo vybudovanej Marine Liptov, kde sa budú konať 



Majstrovstvá sveta LT Micro 2019 a nemecká posádka bola vyslaná Medzinárodnou asociáciou 
LT Micro, aby overila spôsobilosť maríny, zázemia a vodnej plochy. 
Majstrovstvá sveta LT Micro – Świnoujście (PL) 
Majstrovstiev sveta sa nakoniec zúčastnila iba jedna slovenská posádka SVK 66 (Kelemen), 
účasť SVK 20 (Zacharov) bola na poslednú chvíľu odvolaná z dôvodu zdravotných komplikácií 
členov posádky. Preteky sa konali V Baltickom mori. 
Veľká cena Slovenska 2018  - Domaša 
Týchto pretekov sa zúčastnilo 5 lodí Micro. SVK 66 (Kelemen), SVK 22 (Petrík), SVK 41 
(Potucký), SVK 52 (Nemček), SVK 6 (Zacharov). 
Halloween Cup – Vodné dielo Žilina 
Záverečným pretekom sezóny 2018 bol Halloween Cup usporiadaný SC Sailor Žilina. 
Zúčastnilo sa ho 5 posádok, a to SVK 66 (Kelemen), SVK 4 (Nosko), SVK 52 (Urbánek), SVK 
6 (Hajdučík) a SVK 71 (Fedor). 
 
Ďalšie preteky s účasťou lodí Micro 
Memoriál M. Strí čika – Zemplínska Šírava 
Pretekov ALT KJP sa zúčastnili dve lode Micro SVK 41 (Potucký) a SVK 20 (Kincel). 
50. Kékszalag Erste Nagydíj – Balatonfured (HU) 
Na týchto pretekoch sa zúčastnila loď SVK 22 (Petrík) 
O pohár Matúša Čáka – Orava 
Pretekov ALT KJP sa zúčastnili SVK 66 (Kelemen), SVK 4 (Nosko), SVK 52 (Nemček), SVK 
71 (Zacharov). 
 
Ostatné udalosti 

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

• SVK 22 bola predaná do Francúzska 
 
V Žiline dňa 6.2.2019 
 
Vypracoval Richard Malovaný, predseda ALT Micro 
 
 
 
 



Správa lodnej triedy Optimist za rok 2018 

 

Rok 2018 bol pre našu lodnú  triedu vcelku úspešný. 

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

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

Chorvátsku, Maďarsku a v Českej republike. 

Plachty s označením SVK  sa na niektorých z týchto pretekov dostávali do popredia a naši pretekári si 

si užívali aj pódiové umiestnenia. 

 

Aj tento rok  mierne stúpol  počet pretekárov pretekajúcich v tejto lodnej triede. 

Rok/počet pretekárov 2014 2015 2016 2017 2018 

1 pretek 64 96 85 86 87 

2 a viac pretekov 29 34 50 51 44 

Pretekárov, ktorí štartovali na 2 a viac pretekov bolo menej. Čiastočne to spôsobil aj presun 

pretekárov do lodnej triedy Laser z dôvodu dosiahnutia vekového stropu alebo výšky či váhy. 

Na Veľkej Cene Slovenska na vodnom diele Gabčíkovo  sa zúčastnilo 24 pretekárov. Aj keď je to 

oproti minulému roku pokles, optimisti však stále tvorili najpočetnejšiu lodnú triedu.  

Rok Počet pretekárov 

2014 17 

2015 17 

2016 25 

2017 30 

2018 24 

 

Majstrom Slovenska sa stal Oliver Brestovský. 



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

všetkých 7 pretekov. Víťazom sa stal Ondrej Szitás. 

Rok Počet pretekárov 

2014 26 

2015 29 

2016 40 

2017 50 

2018 47 

Víťazom Slovenského pohára sa stal Ondrej Szitás. 

Siedmy naši pretekári sa zúčastnili aj Majstrovstiev Európy v Holandsku a jeden Majstrovstiev sveta 

na Cypre, 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 2019 plánujeme účasť našich pretekárov na Majstrovstvách Európy vo Francúzku a 

Majstrovstvách sveta v Antique. 

 

Zuzana Brestovská 

Predseda ALT Optimist 

 

 

 

 

 

 



Správa	o	činnosti	Asociácia	Rádiom	riadených	plachetníc.	
	
	
	
Štatistika	:	
	
Celkovo	sa	dojazdilo		9	pretekov	na	Slovensku	
	
Na	pretekoch	sa	účastnilo	celkovo	34	pretekárov,	ktorý	sú	aj	členmi	SZJ	
	
V	triede	Sea	Wind	sa	odjazdilo	celkovo	6	pretekov	na	Slovensku		
V	triede	MM	sa	odjazdili	3	preteky	
V	tirede	RG	65	a	IOM	sa	neodjazdili	na	Slovensku	žiadne	preteky	
	
Majstrovstvá	Slovenska	boli	vypísané	a	odjazdené	len	pre	triedu	Sea	Wind,	v	
ostatných	triedach	neboli	vypísané	ani	uskutočnené	žiadne	majstrovstvá	za	rok	
2018.		
Komunikácia	s	p.	Jankovičom	z	klubu	Modelárov,	ktorý	organizuje	preteky	MM	a	
iné,	je	tak	povediac	nemožná	a	nereaguje	na	žiadne	výzvy	ani	e	maily	zo	strany		
ALT	RRP.	
	
Ocenenia:	
	
Za	najlepsieho	jachtára	roku	2018	bol	vyhlásený	Peter	Maňka	z	klubu	Dynamo	
Bratislava.	
	
Plány	na	rok	2019:	
	
Za	triedu	SW	a	Nel	je	naplánovaných	6	regát		
Za	ALT	RRP	budeme	požadovať	korekciu	vo	všetkých	triedach	rádiových	
plachetníc,	a	to	v	oblasti	organizácie	a	ako	aj	nového	bodovania	pretekov	.	
Upresnenie	doplním	na	Generálnom	zhromaždení	.	
	
	
	
S	pozdravom	
	
Predseda	ALT	RRP	Branislav	Zubaľ	
Podpredseda	Marián	Klisenbauer	
Podpredseda	Viliam	Scomor	
	
	
	
	
		
	



 

                                                   NALT VAURIEN, Mincova 67, Liptovský Mikuláš 

 
Správa ALT Vaurien za rok 2018 

 

Členská základňa lodnej triedy sa po pomaly zvyšuje aj vďaka novým pretekárom, ktorý začali 

pretekať.  V tomto roku sa MSR a pohárových pretekov aktívne zúčastnilo 30 pretekárov.  Lodná 

trieda odjazdila 5 zo 6 pretekov Slovenského pohára. Priemer počet slovenských lodí na preteku bol 

6,8 a celkový priemer je 7,2, čo je opäť nárast a potešujúci fakt.  Víťazom sa stala posádka Brestovský 

Adam a Alex. V celkovom hodnotený Slovenského pohára bolo klasifikovaných  11 posádok, čo je 

mierny pokles. Potešujúci je ale fakt, že sa zvýšil počet posádok, ktoré majú odjazdené viac ako 3 

preteky.  Pozitívom je aj začlenovanie mladých pretekárov do pretekov triedy. Mládež tvorila až  46%. 

Majstrom Slovenska sa stala posádka Adam Brestovský – Dorotka Neupauerová. A po dlhšom čase sa 

zvýšil počet posádok na MSR. Preteky odjazdilo 7 slovenských posádok  a 1 posádky z Čiech. 

Pozitívnych vecí v sezóne  2018 bola viacero. Na Liptovskej Mare pokračuje pravidelný tréning 1x do 

týždňa, sformovali sa nové posádky, ktoré sa aj pravidelne zúčastňovali pretekov SP. Do flotili 

pribudla ďalšia loď, čo je tiež veľkým pozitívom pod dlhšom čase. Na budúcu sezónu je prísľub, že 

pribudnú ďalšie lode. Verím, že tento trend bude pokračovať aj v nasledujúcej sezóne. Ďalším 

dôležitým je, že viac detí a mládeže začalo jazdiť na Vauriene v sprievode dospelých alebo svojich 

rodičov a tým objavujú nové možnosti jachtingu. Je to aj perspektíva do budúcnosti vzhľadom nato, 

že v roku 2022 budeme hostiť Majstrovstvá sveta v tejto lodnej triede. A verím, že budeme schopný 

postaviť aj konkurencie schopné juniorské posádky.  

Bohužiaľ tento rok sa nepodarilo odjazdiť Česko-Slovenský pohár. Dôležité je ale, že naše posádky sa 

zúčastnili pretekov v Čechách a rovnako české u nás.  

Na záver verím, že v budúcom roku sa opäť zdvihneme vyššie a rozšírime naše radi o nové posádky 

a budeme tvoriť vhodní kompromis pre mládež, ktorá chce zostať pri jachtingu ale nechce robiť 

vrcholový jachting. 

 

Predseda ALT Vaurien Adam Brestovský 



Správa o činnosti KVO Bratislava 
za rok 2018 

 

Kluby, ktoré majú domovskú vodu Slnečné jazerá v Senci usporiadali v roku 2018 Medzinárodné 

majstrovstvá Slovenska  na Vodnom diele Gabčíkovo. Podľa ohlasov zúčastnených pretekárov, 

trénerov  a sprievodu sa jednalo o veľmi úspešné podujatie s vynikajúcou organizáciou. Vodné dielo 

Gabčíkovo je mimoriadne vhodné na usporiadanie veľkých regát. Jachtársky areál, patriaci 

YC Dynamo poskytol perfektné zázemie aj pre kempujúcich pretekárov a ich sprievod. Na usporiadaní 

a hladkom priebehu sa podieľalo mnoho členov klubov v pôsobnosti KVO Bratislava, ktorých tu nie je 

možné všetkých menovať, ale vďaka patrí najmä Petrovi Palmajovi z YC Dynamo. 

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. Na 

náraste počtu štartov a bodov sa podielali aj deti, ktoré vyšli v minulosti z tréningového centra. 

 

Do pôsobnosti KVO Bratislava patrilo v roku 2018 8 klubov. Niekoľko štatistík, zdroj sailing.sk. 

Body a štarty v roku 2018 
         Celkovo   Dospelí   Mládež   

    Body Štarty Body Štarty Body Štarty 

101 Slovan 433208 215 199675 99 233533 116 

103 Tatran 350002 134 69535 29 280467 105 

104 STU 20045 15 20045 15     

105 Dynamo 190143 136 175848 124 14295 12 

106 Senec 24409 16 20610 13 3799 3 

129 Yachter 4218 3 4218 3     

130 Kallista 37207 17 35607 16 1600 1 

142 Stribog 113411 55 112298 54 1113 1 

    1172643 591 637836 353 534807 238 

 

  



Graf vývoja získaných bodov 

 

Graf vývoja štartov. 

 

 

V Bratislave, 7. februára 2018. 

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

                            2012         2013        2014         2015       2016        2017      2018 
Počet regát                                                          19             17            20            18           16            15          16   
Počet pretekárov                                                117           111           212           141         115          155        109 
Počet logaritmických bodov                           592651      502622   1019041     737 835   658744    699 990   807694 
 
Z plánovaných jachtárskych regát  v roku 2018 sa podarilo odjazdiť 16 regát. 
 
V uplynulej sezone privitala Domaša kajutových jachtárov a jachtárov lodnej triedyMicro Class na ich Majstrostvách 
SR, ktoré sa podarilo zorganizovať na slušnej urovni. Titul si odniesli posádky Tomaš Tuleja a Andrea Tulejová v 
športových lodiach, Zdeno Novák a Karol Hrubjak v turistických lodiach a Michal Kelemen, Peter Šurín a Matej 
Hajdučik v triede Micro Class. 
Pozitívom bol nástup novej surfistickej generácie v lodnej triede BIC Techno 293. V uvedenej lodnej triede sa podaril 
veľmi pekný pretek Supercup, jeho štvrtý ročník aj za účasti ,maďarských,ukrajinských a českých surfistov.Spolu 
pretekalo na uvedenej regate 11 pretekárov v lodnej triede BIC a 24 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 2018 sa stal Patrik Pollák z ATU Košice, ktorý vyjazdil 66 313 
bodov v  11-tich regatách čím obhájil prvenstvo z roku 2017.Konečný rebríček súťaže o jachtára Domaše 2018 bol 
zverejnený na www.sailing.sk. 
 
K úspechom jachtárov z Domaše v sezóne 2017 patrí aj to, že majstrom SR v lodnej triede BIC Techno293 sa stala Lenka 
Beránková z ATU Košice, v triede RAC Patrik Pollák taktiež z ATU Košice.  
 
V hodnotení oddielov, ktoré súťažili v regatách na Domaši boli najaktívnejší: 
1.ATU Košice                     
2.JK Prešov 
3. TJ Metropol Košice 
 
Najúspešnejšou dorastenkou sezóny 2018 bola                            Karolína Beránková , ATU KE 
Najúspešnejší dorastenec sezóny 2018 bol                                  Róbert Kubín jun. ATU KE 
Najúspešnejšou ženou sezóny 2018 bola                                     Andrea Tulejová , YC Slovan Bratislava 
Najviac štartov v regatách 2018 na Domaši mali                           Patrik Pollák a Milan Duchnovský  ATU KE každý 11 štartov 
Skokanom roka v porovnaní s rokom  2018 sa stal                       Marcel Čarný, ktorý sa zlepšil o 12053 bodov 
  

1. Medzi pozitíva sezóny 2018 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 aj na regatách v sezóne 2019. 

2. Mizivá bola na druhej strane účasť finárov na regatách na Domaši, ktorí zmizli z vody a nemali ani jeden štart počas 
sezony 2018. 

3. Poklesol aj záujem kajutárov o dianie na regatách , nakoľko sa do súťaži zapojilo len osem 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. 
 

 
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 4.2.2019 
Miroslav Mokáň, KVO Domaša 
 



Správa o činnosti KVO Liptovská Mara – sezóna 2018 

 

V sezóne 2018 bolo naplánovaných 18 pretekov, 5 Lokálnych sústredení a 1 náborový tábor.  

Z plánovaných pretekov sa neodjazdili dva, Septembrová regata a Gajos CUP pre zlé 

poveternostné podmienky. Jeden z významných pretekov na L.Mare sa uskutočnil Euro Micro 

Slovakia, Európsky pohár pre triedu Micro, ktorý sa organizoval v novovybudovanej Marine 

Liptov. Ďalší z významných pretekov organizovaných na L. Mare bol Interpohár, pre lodné 

triedy Optimist, Laser 4,7, Radial a Europa a súčasne Slovenský pohár pre Laser Standard 

a Vaurien. Musím spomenúť už tradičné podujatia organizované na L. Mare ako je Pohár 

Liptovskej Mary (Fiving CUP), ďalej 5 ročník Optimist No Limit Match Race, a samozrejme 

náborový tábor pre deti.  

Naplánované Lokálne sústredenia sa všetky nedotrénovali vzhľadom na množstvo výjazdov 

mládežníkov mimo Liptovskú Maru.  

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

Oliver Brestovský, ktorý si odniesol aj finančnú odmenu.  

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

Machovcom.  

Celkovo by som zhodnotil sezónu 2018 na Liptovskej Mare veľmi pozitívne. Naďalej 

pokračujúca neúnavná práca s mládežou v lodných triedach Optimist a Laser. Lodná trieda 

Vaurien v posledných rokoch zaznamenáva pozvoľný prírastok nových pretekárov aj vďaka 

niekoľkým tréningom organizovaných pre túto triedu a narastajúcemu počtu mládežníkov, 

ktorý sa zaujímajú o tento šport a aktívne sa mu aj venujú.  Tak isto bolo počas sezóny vidieť 

niektoré posádky KJP trénovať počas voľných dní. 

 

 

V Bobrovci 3.1.2019 

Matej Brestovský, Predseda KVO Liptovská Mara 

 

  



                                            KVO Z.Šírava správa o činnosti za rok 2018 

 

Na rok 2018 sme si na našej vodnej ploche naplánovali 12 pretekov, usporiadaných bolo 7, prvý 

plánovaný pretek na začiatok júna sa nám nepodarilo odjazdiť, lebo väčšina lodí bola ešte na suchu 

a ich majitelia na nich prevádzali predsezónnu údržbu. Ďalší pretek sa neuskutočnil kvôli nedostatku 

vetra a jeden kvôli chorobe usporiadateľa. Jacht klub Cassovia nemal na rok 2018 zaplatenú licenciu 

a s tohto dôvodu sa nemohol uskutočniť ani ich pretek. Aj napriek tomu môžem povedať, že sezóna 

2018 na Zemplínskej Šírava bola úspešná a odjazdené preteky boli usporiadané na veľmi dobrej 

úrovni, za čo je veľká vďaka JK Tatum Michalovce a YC Michalovce. Prialo nám aj počasie a odjazdené 

preteky boli skutočne veterné, posádky lodí bojovali statočne, odniesli si to potrhané plachty a 

zlomené kormidlo, ale pribudlo veľa zážitkov. Mimo našej vody sa naši členovia pravidelne 

zúčastňovali pretekoch na iných Slovenských vodách a regatách v Chorvátsku. Už tradičnou je jarná 

Velikonoční regata, kde sa posádke Trimho pod vedením kapitána Vladimíra Fedorika podarilo ako 

jedinej slovenskej posádke druhú spiatočnú etapu z Dubrovníka do Hraminy suveréjne vyhrať a zdolať 

veľké mená z teamu Bennemedo, Giulia a v celkovom poradí získali krásne 10. miesto z 39 českých 

posádok. Na jesenných majstrovstvách námorného jachtingu v Biograde na Moru si naši jachtári 

Peter Kincel a Tomáš Macura pod vedením kapitána Dana Kríža vybojovali majstrovský titul. Je 

potrebné spomenúť výsledok lode LUK IV kapitána Ľuboša Kureja na jubilejnej Modrej stuhe 

Balatónu, kde štartovalo 630 lodí. Hoci sa im nepodarilo obhájiť minuloročné 2. miesto v svojej 

triede, aj napriek slabším poveternostným podmienkam si vybojovali 5. miesto z 120 lodí v ich triede. 

Chcem spomenúť aj aktivity našich mladých jachtárov, ktorí sa tradične zúčastnujú na záverečnej 

regate v Chorvátku – Jabuka pod vedením kapitána Pavla Hospodára, ktorý v triede ORC obsadili 14. 

miesto z 27 lodí. Už tradične sa vyhodnotil pohár o najlepšieho jachtára Zemplínskej Šíravy za rok 

2018 a jeho výhercom sa s počtom bodov 15 312 stal Peter Kincel. Na naších regatách sa za rok 2018 

zúčastnilo 72 pretekárov a celkovo sa vyazdilo 293 504 bodov.                                                                                                             

V rebríčkoch SZJ, poradie jednotlivcov námorného a kajutového jachtingu za rok 2018 sa najlepšie 

umiestnil na 4. mieste Marián Mana s počtom bodov 32 043. V bodovom hodnotení mládeže je na 

19. mieste Peter Kincel s počtom bodov 32 604. Najlepšie umiestnenie v rebríčku námorny a kojutový 

jachting z našich klubov dosiahol Yacht Club Michalovce s počtom bodov 110 049 na 5. mieste 

v celkovom poradí.                                                                                                                                                                                                   

Bohužiaľ v okruhovom jachtingu sa na Zemplínskej Šírave nepodarilo odštartovať ani jeden pretek, 

ani na tradičnom preteku Viniansky strapec, kde ešte žila v posledných rokoch lodná trieda Finn.  

 

 

 

 

V Michalovciach 29.12.2018                                                                            Kurej Ľuboš   

                                                                                                               predseda KVO Zemplínska šírava 







Dokumenty predložené na rokovanie 

Stanovy SZJ 

http://www.sailing.sk/Doc/STANOVY_SZJ_2019.docx 

http://www.sailing.sk/Doc/prava%20stanov%20SZJ.docx 

Smernica F2  

http://www.sailing.sk/Doc/F2_prispevky_klubom%202019%20verzia1.pdf 

Volebný poriadok 

http://www.sailing.sk/Doc/Volebny_poriadok_2019.docx 

Volebný poriadok na doplňujúce voľby 

http://www.sailing.sk/Doc/Volebny_poriadok_dolnujuce_volby.pdf 

Smernica F5_TR5 

http://www.sailing.sk/Doc/F5_TR5_2019v2.docx 

SUP 2019 

http://www.sailing.sk/Doc/SUP_2019.pdf 

Príspevky klubom na rok 2019 a pretekárske licencie za rok 2018 

http://www.sailing.sk/Doc/Prispevky_klubom_2019.pdf 

Návrh rozpočtu 2019 

http://www.sailing.sk/Doc/rozpocet%202019_4.pdf 

 

 

 


