
Zápisnica 

Generálne zhromaždenie Ružomberok, 6.2.2016 

 

1. Zasadnutie otvoril predseda zväzu Marian Babjak, prešli voľby do jednotlivých komisií GZ 

2. Prešiel sa a odsúhlasil Volebný poriadok 

3. Marian Babjak – navrhol aby Volebný poriadok bol schválený nie len na dané GZ, ale aby bol 

zaradený do záväzných dokumentov (schváliť ho ako smernicu) – pripomienky: Hlavsa – či je 

súčasť dokumentu aj voľba delegátov GZ – odpoveď: nie 

Vanický – vysvetlenie prečo je dobré schváliť tento dokument 

Hlasovanie: všetci za 

4. Prešiel sa a odsúhlasil program GZ, doplnenie do programu – Návrh zmeny stanov 

Hlasovanie: všetci za 

5. Kontrola uznesení z GZ 2015 – splnené 

6. Správa predsedu SZJ o činnosti za obdobie 2012-2016 a prezentácia nového Zákonu o športe 

– M.Babjak 

7. Návrh zmeny stanov – prezentoval D.Vanický – nutné zmeny v zmysle nového Zákonu 

o športe 

8. Správa o hospodárení a návrh rozpočtu na rok 2016 – prezentoval I.Lehota 

9. Hlasovanie o možnosti zastupovania klubu Slavia STU Bratislava p. Andelom pri hlasovaní- 

schválené 

10. Zmena programu – presunutie Ocenenia pretekárov – ceny odovzdal M.Babjak 

11. Zmena programu – diskusia k zmene stanov – schválené 

12. Návrh zmeny štruktúry VV SZJ – predložil ATU Košice – mal by 9 členov – 9 člen by bol 

zástupca SAW - schválené 

13. Voľba výkonného výboru – správa Mandátovej komisie – 18 členov s hlasovacím právom 

14. Správy komisia mládeže/trénerská/ALT – B.Bachratá, J.Kaňuk, Gedrius 

15. Prezentácia ISAF YOUTH WORLD  

16. Prezentácia ALT SAW 

17. Prezentácia T293 – sezóna 2015 

18. Prezentácia Vaurien - MS 

19. Prezentácia Q - MS 

20. Prezentácia MMSR – Orava  - Okruhový jachting – J.Kaňuk 

21. Prezentácia Micro - MS 

22. Diskusia: 

p.Palmaj – ponuka zapožičať lode na ME konanej na Mlynoch  v lodnej triede RS FEVA 

p.Tuleja – zverejňovať výsledky na webe v komplet verzii – alebo aspoň zverejniť link na 

preteky 

 

 

                                                    



Prílohy: 

1. Správa návrhovej komisie 

2. Správa predsedu SZJ 

3. Správa o hospodárení 

4. Správa KM + TR + ALT 

5. Správa SK 

6. Správa URK 

7. Správa KK 

8. Správa GS 

9. Návrh rozpočtu 2016 

10. Správa ALT Europa 

11. Správa ALT KJP 

12. Správa ALT Micro 

13. Správa ALT NL 

14. Správa ALT Optimist 

15. Správa ALT RCP 

16. Správa ALT Vaurien 

17. Správa ALT WS 

18. Správa KVO Bratislava 

19. Správa KVO Domaša 

20. Správa KVO Orava 

21. Správa KVO Liptovská Mara 

22. Správa KVO Zemplínska Šírava 
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Príloha č. 1 – Zápisnica návrhovej komisie 
 

Generálne zhromaždenie Slovenského zväzu jachtingu (SZJ) 2016 
 
06.02.2016, Ružomberok, hotel Kultúra 
 
A. Generálne zhromaždenie (GZ) SZJ 2016 berie na vedomie: 
 
prezentované správy: 
 

1. Správu Mandátovej komisie (GZ je uznášania schopné, v úvode rokovania sú 
prítomní zástupcovia 19-tich klubov, pred voľbami sú prítomní zástupcovia 18-tich 
klubov z celkového počtu 31), 

2. Správu predsedu SZJ o činnosti za obdobie 2015 a prezentáciu zákona o športe 
(Babjak), 

3. Správu Trénerskej rady SZJ, Komisie mládeže SZJ a ALT Okruhový jachting  
(Bachratá, Alksnevičius, Kaňuk, Babjak), 

4. Správu z ISAF Youth Worlds  (Andel, Alksnevičius), 
5. Správu ALT Windsurfing  (Beránek), 
6. Prezentáciu BIC  Techno 293 sezóny 2015 (sl. Beránkové). 
7. Prezentáciu Vaurien Worlds 2015 (Brestovský), 
8. Prezentáciu MS Optimist 2015 (Kaňuk, Malina, Miškov), 
9. Prezentáciu VCS 2016 (Kaňuk), 
10. Prezentáciu účasti na MS Micro Class v Breste, Francúzsko (Kelemen), 

 
ako aj ostatné správy uvedené na internetovom sídle SZJ www.sailing.sk v sekcii Dokumenty 
a v podsekcii O. Generálne zhromaždene SZJ 2016. 
 
B. Generálne zhromaždenie schvaľuje: 
 

1. Mandátovú komisiu v zložení Stoláriková L., Lopuchovský P., Hlavsa J. Výsledky 
hlasovania: 17 za, 0 proti, 1 sa zdržal, 

2. Návrhovú komisiu v zložení Repáň P., Centový R., Popálený P. Výsledky 
hlasovania: 17 za, 0 proti, 1 sa zdržal, 

3. Volebnú komisiu v zložení Beránek K., Andel P., Palmaj P. Výsledky hlasovania: 16 
za, 0 proti, 2 sa zdržali., 

4. Program rokovania GZ. Výsledky hlasovania: 18 za, 0 proti, 0 sa zdržal, 
5. Rokovací poriadok GZ. Výsledky hlasovania: 18 za, 0 proti, 0 sa zdržal, 
6. Volebný poriadok GZ. Výsledky hlasovania: 18 za, 0 proti, 0 sa zdržal, 
7. Volebný poriadok predložený na rokovaní GZ ako základný a trvale platný dokument 

SZJ, platný pre všetky nasledujúce GZ, dostupný pre všetkých členov SZJ. Výsledky 
hlasovania: 18 za, 0 proti, 0 sa zdržal, 
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8. Návrhy predložené predsedom SZJ Mariánom Babjakom v Správe predsedu SZJ o 
činnosti za obdobie 2012 – 2015, rozhodnutie v bode 1, návrh v bode 4, návrh v 
bode 9. Výsledky hlasovania: 18 za, 0 proti, 0 sa zdržal, 

9. Správu o hospodárení v roku 2015 (Lehota – predseda Hospodárskej komisie). 
Výsledky hlasovania: 16 za, 1 proti, 1 sa zdržal, 

10. Rozpočet SZJ pre rok 2016 (Lehota – predseda Hospodárskej komisie). Výsledky 
hlasovania: 16 za, 1 proti, 1 sa zdržal, 

11. Novelizáciu stanov v zmysle návrhu predneseného Dušanom Vanickým. Výsledky 
hlasovania: 17 za, 0 proti, 1 sa zdržal, 

12. Nasledovné Generálne zhromaždenie SZJ 2017 sa uskutoční v období február – 
marec 2017. 

 
C. Generálne zhromaždenie zvolilo nasledovných funkcionárov:  
 

• Marián Babjak   – predseda SZJ, 
• Adam Brestovský   – predseda Súťažnej komisie, 
• Dušan Vanický   – predseda Ústrednej rozhodcovskej komisie, 
• Igor Lehota    – predseda Hospodárskej komisie, 
• Giedrius Alksnevičius  – predseda Trénerskej rady, 
• Jakub Kaňuk    – predseda Komisie mládeže, 
 
• Štefan Brestovský   – predseda Kontrolnej komisie, 
• Ľuboš Kurej     – člen Kontrolnej komisie, 
• Iveta Beránková   – člen Kontrolnej komisie. 

 
Príslušnými asociáciami boli kooptovaní do VV nasledovní: 
 

• Zuzana Brestovská –za Asociácie lodných tried okruhového jachtingu, 
• Zdenek Csuday – za Asociáciu lodných tried námorných lodí, Asociáciu lodných tried 

kajutových plachetníc a Asociáciu lodnej triedy Micro Class, 
• Patrik Pollák – za Asociácie windsurfingových a kiteboardových lodných tried. 

 
D. Generálne zhromaždenie schválilo nasledovné uznesenia: 
 

1. Uznesenie GZ č. 1/2016: GZ ukladá jednotlivým športovým klubom, aby zosúladili 
svoje stanovy a svoju činnosť s novým zákonom NR SR č. 440/2015 Z. z. o športe 
a v zmysle odporúčaní uvedenými v Správe predsedu SZJ o činnosti za obdobie 2012 
– 2015. Zodpovedný: vedenie klubov, termín: do 30.06.2016, navrhol: predseda SZJ. 
Výsledky hlasovania: 18 za, 0 proti, 0 sa zdržali. 

2. Uznesenie GZ č. 2/2016: Výkonný výbor (VV) SZJ vyzve kluby, aby sa podieľali na 
príprave projektov na čerpanie verejných zdrojov. Zodpovedný: VV SZJ, termín: 
priebežne, navrhol: predseda SZJ. Výsledky hlasovania: 18 za, 0 proti, 0 sa zdržali. 
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3. Uznesenie GZ č. 3/2016: VV SZJ je povinný bezodkladne informovať kluby 
o zverejnených výzvach na predkladanie projektov na čerpanie verejných zdrojov. 
Zodpovedný: VV SZJ, termín: priebežne, navrhol: predseda SZJ. Výsledky 
hlasovania: 18 za, 0 proti, 0 sa zdržali. 

4. Uznesenie GZ č. 4/2016: V prípade, že MŠVVŠ SR neakceptuje stanovy SZJ, zvolá 
VV SZJ bezodkladne mimoriadne GZ SZJ. Zodpovedný: VV SZJ, termín: priebežne, 
navrhol: Machovec. Výsledky hlasovania: 18 za, 0 proti, 0 sa zdržali. 

5. Uznesenie GZ č. 5/2016: GZ ukladá VV spracovať návrh spôsobu na vyhodnocovanie 
jachtára roka. Zodpovedný: VV SZJ, termín: 30.06.2016, navrhol: predseda SZJ. 
Výsledky hlasovania: 18 za, 0 proti, 0 sa zdržali. 

6. Uznesenie GZ č. 6/2016: GZ schválilo doplnenie VV o kooptovaného zástupcu 
asociácií windsurfingových a kiteboardových lodných tried. Zodpovedný: VV SZJ, 
termín: ihneď, navrhol: Lopuchovský. Výsledky hlasovania: 15 za, 1 proti, 2 sa 
zdržali. 

7. Uznesenie GZ č. 7/2016: GZ ukladá VV aby prostredníctvom dotazníka/formulára 
požiadal kluby, aby pre potreby SZJ zverejnili sumy a štruktúry svojich príjmov 
a výdavkov. Zodpovedný: VV SZJ, termín: do 30.06.2016, navrhol: Machovec. 
Výsledky hlasovania: 16 za, 0 proti, 2 sa zdržali. 

8. Uznesenie GZ č. 8/2016: GZ ukladá VV aby zabezpečil zobrazenie roku narodenia vo 
výsledkových listinách. Zodpovedný: VV SZJ, termín: ihneď, navrhol: Beránek. 
Výsledky hlasovania: 16 za, 0 proti, 2 sa zdržali. 

 
 
 
 
 
V Ružomberku dňa 06.02.2016 
 
 
 
 
Zapísal: Peter Repáň 



Správa predsedu SZJ o činnosti za obdobie 2012 - 2015 

predložená na Generálne zhromaždenie SZJ  

konané dňa 6.2.2016 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 prvom rade by som rád poďakoval všetkým posádkam, ktoré nás reprezentovali na 
vrcholných podujatiach. V roku 2015 sa nám po prvý krát nepodarilo vybojovať medailu 
z majstrovstiev sveta a Európy v celkovom poradí. Najlepšie zabojoval Patrik Pollák v triede 
Raceboard na Majstrovstvách Európy, keď skončil na 4. mieste. Medaile surfisti však 
vybojovali v kategóriách Patrik Pollák, 2.miesto na Majstrovstvách sveta aj Majstrovstvách 
Európy Raceboard v kategórii Mastres a Bohdan Molčanyi 3. miesto na Majstrovstvách 
Európy Raceboard v kategórii Youth. 

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 uplynulom období sa nám podarilo postupne napĺňať koncepciu 
prerozdeľovania financií formou výziev a prehľadných pravidiel prerozdelenia na základe 
smerníc pre reprezentáciu (Smernica TR5) a činnosti klubov (Smernica F2). Takto 
prerozdeľované prostriedky predstavujú 92 % príjmov zo štátneho rozpočtu z vzhľadom na 
priemerný príjem za posledné 3 roky a vytvárajú 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. 

 

Podstatné zmeny za uplynulé obdobie v spôsobe financovania boli : 

 zmena z počtu registrovaných členov na počet aktívnych pretekárov v klube; 

 vypustenie neprehľadného a ťažko kontrolovateľného hodnotenia umiestnenia 
na Majstrovstvách SR podľa olympijského bodovania; 



 zmena koeficientov pre váhovanie výkonnostných bodov s cieľom motivovať 
kluby k podpore lodných tried, ktoré považujeme za východiskové – Optimist 
a BIC Techno (nové koeficenty – 4 x výkonostné body Optimist a BIC Techno, 
2 x výkonnostné body mládež, 0,25 x výkonnostné body kajutový a námorný 
jachting). 

Rád konštatujem, že naša cesta podpory trénerstva, organizovania pravidelných 
tréningov na vodných plochách, sa uberá správnym smerom a začína prinášať ovocie. V roku 
2016 budú lokálne sústredenia realizované na 6 vodných plochách a čo nás teší je skutočnosť, 
že narastá aj intenzita týchto aktivít. Lokálne sústredenia vytvárajú podmienky pre nárast 
pretekárov hlavne v mládežníckych lodných triedach. V neposlednom rade sa na náraste počtu 
mládežníckych posádok podieľajú aj letné náborové tábory. V mnohých diskusiách 
v uplynulom období som sa stretol s názorom, že nárast počtu mládežníckych posádok je iba 
hra s číslami. Pre vyvrátenie týchto tvrdení v nasledujúcom grafe je zobrazený počet 
mládežníckych posádok do 18 rokov, ktoré štartovali danom roku aspoň raz, 5 krát a 10 krát. 
Ako je z grafu zrejmé, v prípade všetkých troch parametrov je evidentný nárast počtu 
pretekárov. 

 

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 2015 sa nám úspešne podarilo zriadiť prvé mládežnícke tréningové centrum na 
Liptovskej Mare. Vďaka našim reklamným partnerom (sponzorom) sa podarilo nakúpiť 9 
tréningových plachetníc 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. Radi by sme poďakovali asociácii lodnej triedy OPTIMIST, ktorá národnou 
úpravou triedových pravidiel umožnila začínajúcim jachtárom pretekať na tréningových 
plachetniciach s ostatným pretekármi lodnej triedy OPTIMIST na pretekoch s koeficientom 5 
a nižším na Slovensku. Okrem toho sú plachetnice v tréningovom centre k dispozícii na 
organizovanie sústredení lodnej triedy Optimist, kedy pretekári nemusia na sústredenie 
privážať svoje lode, ale využívajú lode tréningového centra. V zriaďovaní podobných centier 



chce pokračovať aj na ďalších vodných plochách v tempe jedno centrum ročne. Nevyhnutnou 
podmienkou na realizáciu takýchto centier je vytvorenie podmienok pre zriadenie centra 
jedným alebo viacerými klubmi pri vodnej ploche. 

A tu sa dostávame k ďalšiemu pretrvávajúcemu problému slovenského jachtingu. 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. Rozumiem tomu, prečo to tak je, ale zároveň 
viem, že je to možné zmeniť zmenou stanov jednotlivých klubov, napríklad presnejším 
definovaním členstva – člen s majetkovou účasťou a člen bez majetkovej účasti. A možno 
práve teraz je ten správny čas, pretože ako budem hovoriť neskôr, do platnosti vstúpil nový 
zákon o športe a všetky športové kluby by mali zosúladiť svoje stanovy s požiadavkami 
špecifikovanými v zákone.  

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. 
Existujú však aj ďalšie zdroje financovania aktivít klubu. Jedným z nich sú zdroje samospráv, 
kam na financovanie športu tečie pomerne veľký tok peňazí na financovanie športu. Z týchto 
zdrojov je možné získať prostriedky na aktivity masového športu a športovanie mládeže. Na 
získanie týchto prostriedkov mnohokrát postačuje spracovať projekt v rámci grantovej výzvy 
samosprávy. Každá samospráva však prerozdelenie realizuje na základe iných zásad a tak 
poskytnúť jednoduchý návod ako na to nie je jednoduché. Rád by som preto touto cestou 
vyzval kluby, ktoré majú skúsenosti so získavaním zdrojov zo samosprávy, aby sa o svoje 
skúsenosti podelili s ostatnými. Zašlite na sekretariát zväzu postup, ktorým takéto prostriedky 
získavate, poprípade projekt, ktorým sa v grantovej výzve samosprávy uchádzate o zdroje. 
SZJ tieto informácie usporiada a zverejní ako pomôcku pre ostatné kluby, v prípade 
požiadavky aj anonymne. 

Na záver by som sa rád zastavil pri novom zákone o športe, ktorý vstúpil do platnosti od 
1.1.2016. Pre tých, ktorí chcú získať úplné znenie zákona, je tento zverejnený v sekcii 
Dokumenty/Základné dokumenty – dokument A7.  

Úloh, ktoré z nového zákona o športe vyplývajú pre športové zväzy, ale aj športové 
klubu je mnoho. Na zosúladenie predpisov zväzu a klubov s novým zákonom máme časový 
priestor do 30.júna 2016. Z pohľadu priorít je najdôležitejšie zosúladenie stanov s novým 
zákonom, pretože na to potrebujeme schválenie Generálneho zhromaždenia. Dušan Vanický 
pripravil návrh zmeny stanov SZJ, ktoré boli predložené na diskusiu pred GZ. Prezentácii 
návrhu zmeny stanov sa budeme venovať v rámci programu GZ. 

Čo ďalšie je potrebné vykonať? Zoznam úloh je dlhý a našou výhodou je fakt, že 
mnoho požiadaviek vyplývajúcich z nového zákona sme spĺňali už pred prijatím zákona. 
Z pohľadu SZJ je treba vykonať nasledovné: 

1. Určiť vyššiu hranicu veku talentovaného športovca (mládež), najviac do veku 23 rokov – 
terajšie rozdelenie kategórií mládeže je do 19 rokov (mladší žiaci/čky do 12 rokov 
[41,42], starší žiaci/čky do 15 rokov[31,32], dorastenci/ky do 19 rokov [21,22]). Návrh 
riešenia : 1) rozšíriť kategóriu dorastencov do 23 rokov – výhodou je, že netreba meniť 
kódovanie kategórií; 2) zaviesť mladší dorastenci/ky do 19 rokov [21,22] a starší 
dorastenci/ky do 23 rokov [11,12], a následne zmeniť označenie kategórie muži/ženy na 
[01,02]. 



2. Určiť, resp. vylúčiť, či športovec môže vykonávať šport vo viacerých športových kluboch 
– už máme vyriešené – športovec môže byť registrovaný ako pretekár iba v jednom klube. 
Prestupy a hosťovanie rieši SUP. 

3. Zrušiť registráciu športovca za športovú organizáciu bez súhlasu len z dôvodu určeného 
predpismi ŠZ – nie je riešené. Treba navrhnúť úpravu Registračného poriadku SZJ, kedy 
SZJ môže zrušiť registráciu pretekára bez súhlasu klubu. 

4. Určiť ako podmienku účasti na súťaži preukázanie zdravotnej spôsobilosti športovca na 
vykonávanie príslušného športu (oprávnenie NŠZ a organizátora súťaže) – SZJ už min. 
pred 8 rokmi zrušilo povinnosť športovcov SZJ preukazovať zdravotnú spôsobilosť 
športovca na vykonávanie športu. Tento stav navrhujem zachovať. Pre naplnenie litery 
zákona navrhujem doplniť bod SUP: 2.1.3. Preukázanie zdravotnej spôsobilosti 
športovca na vykonávanie športu nie je podmienkou účasti na pretekoch 
organizovaných SZJ. 

5. Určiť kto je športovým odborníkom, na ktorého výkon sa nezaťahuje odborná 
spôsobilosť – predseda SZJ, členovia výkonného výboru, generálny sekretár, predsedovia 
športových klubov, predsedovia KVO, predsedovia ALT (do diskusie či je potrebné ešte 
niekoho dodať)  

6. Určiť aké podmienky musí spĺňať odborník, pre ktorého sa vyžaduje odborná spôsobilosť 
– kontrolór, tréner 1. až 5. triedy, rozhodca 1. až 3. triedy, merač (do diskusie či je 
potrebné ešte niekoho dodať) 

7. Zapísať odborníka do registra fyzických osôb v športe – predseda SZJ, členovia VV, 
tréneri a rozhodcovia sú zapísaní. Treba doplniť meračov (a zároveň zaviesť evidenciu 
meračov v rámci SZJ) a ostatných na ktorých sa nevzťahuje odborná spôsobilosť. 

8. Poskytnúť kontrolórovi a hlavnému kontrolórovi v športe pri kontrolnej činnosti potrebnú 
súčinnosť 

9. Určiť výchovné do dovŕšenia 23 rokov veku športovca, ak športovec neuzavrie skôr svoju 
prvú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu – „Výchovné predstavuje náklady 
športového klubu na prípravu a výchovu športovca; ak sa športovec pripravoval v 
družstve, výchovné zohľadňuje aj náklady na prípravu družstva. Do výchovného sa 
nezapočítavajú náklady, na úhradu ktorých vynaložil alebo zabezpečil finančné 
prostriedky športovec alebo jeho blízka osoba.“ Navrhujeme do prestupového poriadku 
doplniť : Pri zmene klubovej príslušnosti formou prestupu športovca do iného 
športového klubu alebo pri opätovnej registrácii športovca v tom istom športovom zväze 
za iný športový klub, nový športový klub výchovné neuhrádza. 

10. Určiť zoznam talentovaných športovcov podľa výkonnostných kritérií – treba ich zapísať 
každý rok do registra fyzických osôb v športe. Okrem mena je požadované množstvo 
detailných informácií, ktoré nie je problém získať a zadať, ale udržať ich aktuálne. Ani 
ministerstvo ešte nemá jasné riešenie – núti viesť zväzy dvojitú evidenciu bez možnosti 
automatickej synchronizácie. 

11. Zapracovať do predpisov NŠZ pravidlá Slovenského antidopingového programu, 
opatrenia proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iné pravidlá a opatrenia proti 
negatívnym javom v športe – antidoping treba riešiť v spolupráci s ADA SR, opatrenia 
proti manipulácii priebehu súťaží a výsledkov sú riešené v pravidlách spracovania 
výsledkov podľa nášho názoru dostatočne. 

12. Zverejňovať na svojom webovom sídle a v ISŠ údaje podľa zákona – plníme už niekoľko 
rokov 



13. Upraviť konflikt záujmov – treba premyslieť a rozpracovať, návrhy sú vítané 

14. Mať stanovy v súlade s §19 až 23 – úprava stanov je v bodom GZ 

15. Viesť evidenciu zmlúv a dohôd podľa §35, 39, 43, 47 a 48 – týka sa zmlúv 
o profesionálnom, amatérskom športovaní a zmluvy o príprave talentovanej mládeže. 
Vzhľadom na výšku rozpočtu SZJ riešiť nebude.  

16. Použiť zisk obchodnej činnosti alebo podiel na zisku obchodnej činnosti podľa §18 
výhradne na plnenie úloh NŠZ podľa §16 

17. Poskytuje vzdelávanie športovým odborníkom – akreditované vzdelávanie trénerov 
a rozhodcov SZJ zabezpečuje už roky. Momentálne sme bez akreditácie a finalizujeme 
akreditačný spis. 

18. Na konanie o porušení antidopingových pravidiel zriadiť komisiu tak, aby v druhom 
stupni mal aspoň 1 člen právnické vzdelanie a 1 člen vzdelanie lekárske alebo 
farmaceutické – navrhujeme zviesť antidopingovú komisiu, ktorá by riešila iba konanie 
v prípade porušenia antidopingových pravidiel. Pravidelne by sa neschádzala. Riešiť 
spoločne s bodom 11. 

19. Doručiť kópiu spisu v prejednávanej veci ADA SR bezodkladne po rozhodnutí 

20. Prijímateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu je povinný pribežne zverejňovať informácie 
o prijatí a spôsobe použitia prstriedkov zo štátneho rozpočtu najneskôr do 25.dňa 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli prostriedky 
prijaté alebo použité, ak nevedie príjmy a výdavky prostriedkov zo štátneho rozpočtu na 
osobitnom bankovom účte (transparentný účet). – SZJ používa transparentný účet 

21. Rozdeliť najmenej 10% prostriedkov uznaného športu medzi športové kluby pomerne 
podľa počtu súťažiacich športovcov – realizujeme už roky, každoročne prerozdeľujeme 
podľa smernice F2 10 000 EUR pre kluby. Prijímateľmi môžu byť iba kluby, ktoré majú 
právnu subjektivitu (registrované stanovy, bankový účet a IČO). Kluby bez právnej 
subjektivity sú už niekoľko rokov z poskytovania príspevkov vylúčené. 

22. Povinnosť zverejňovať na webovom sídle trvá do času, kým tieto údaje nebudú zavedené 
v príslušných registroch ISŠ - plníme 

23. Doplniť údaje do jednotlivých registrov do troch mesiacov od oznámenia o funkčnosti 
príslušného registra  

Pre SZJ platí zároveň, že je športovou organizáciou, ktorou sú zároveň aj športové 
kluby s právnou subjektivitou. Pre športovú organizáciu (teda aj pre kluby) je treba z pohľadu 
nového zákona riešiť nasledujúce: 

1. Kluby sú športovými organizáciami, t.j. platia pre ne aj všeobecné povinnosti športových 
organizácií 

2. Kluby, ktoré majú do 31.decembra 2015 so športovcami zmluvy ktoré majú charakter 
závislej práce musia upraviť svoje zmluvné vzťahy  v súlade so zákonom do 31.decembra 
2018. Po tomto termíne budú automaticky považované za zmluvy o profesionálnom 
vykonávaní športu 

3. Zapisuje sa do registra právnických osôb v športe 

4. Vedie zdrojovú evidenciu osôb s jej príslušnosťou 

5. Do 30 dní od uzatvorenia zmluvy so športovcom predložiť zmluvu na účely jej vedenia 
v evidencii zmlúv a dohôd vedenej NŠZ 



6. Zo zasadnutia najvyššieho orgánu športovej organizácie a konania volieb do orgánov 
športovej organizácie sa vyhotovuje zápisnica, ktorú športová organizácia uchováva 
minimálne 6 rokov, musí obsahovať aj mená, priezviská a funkcie osôb zúčastnených na 
zasadnutí 

7. Zabezpečiť vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového 
programu, opatrenia proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti 
nežiadúcim javom v športe 

8. Zabezpečiť vykonávanie športovej činnosti odborne spôsobilým odborníkom 

9. Umožniť osobe s jej príslušnosťou účasť na športovej reprezentácii 

10. Ak ide o o.z., vyberá od svojich členov ročný členský príspevok na svoju činnosť 

11. Mať riadnu účtovnú uzávierku a výročnú správu overenú auditorom, ak príjem verejných 
prostriedkov v roku presiahne 100 000 EUR alebo všetky príjmy športovej organizácie 
presiahnu 400 000 EUR 

12. Športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná vytvárať 
podmienky na nezávislý výkon vnútornej kontroly 

13. Ak má organizácia dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia príjem 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu presahujúci 50 000 EUR ročne, je povinná zriadiť 
a obsadiť funkciu komtrolóra najneskôr do 30. júna nasledujúceho roku 

14. Mať zriadenú a obsadenú funkciu kontrolóra počas obdobia, v ktorom je prijímateľom 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu 

15. Zabezpečiť prístup kontrolóra k podkladom 

16. Zabezpečiť aby sa vrcholný športovec a talentovaný športovec zúčastnil minimálne 1 krát 
ročne lekárskej prehliadky u športového lekára – v našom prípade to bude zabezpečovať 
SZJ pre reprezentáciu a určených talentovaných športovcov 

17. Nový športový klub uhrádza výchovné športovému klubu, v ktorom bol športovec 
naposledy registrovaný, ak tak určujú predpisy športového zväzu – SZJ navrhuje zatiaľ 
neuhrádzať výchovné 

18. F.o. alebo p.o nesmie mať kontrolu alebo vplyv v dvoch alebo viacerých športových 
kluboch, ktorých družstvá dospelých alebo dospelí jednotlivci pôsobia v tej istej súťaži, 
najmä nesmie byť spoločníkom, vykonávať funkciu v orgánoch alebo mať podiel na 
hlasovacích právach v orgánoch v takých športových kluboch, a to ani prostredníctvom 
ovládanej alebo ovládajúcej osoby a ani prostredníctvom holdingovej spoločnosti alebo 
spriaznenej osoby 

19.  Právne vzťahy so športovcom mať upravené podľa zákona o športe 

20. Hlavný kontrolór športu je pri výkone odbornej kontroly v športe oprávnený vstupovať 
na pozemky, do budov a iných priestorov športovej organizácie, ak účel nemožno 
dosiahnuť inak a overovať totožnosť osoby s príslušnosťou k športovej organizácii. 

21. Prijímateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu je povinný pribežne zverejňovať informácie 
o prijatí a spôsobe použitia prstriedkov zo štátneho rozpočtu najneskôr do 25.dňa 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli prostriedky 
prijaté alebo použité, ak nevedie príjmy a výdavky prostriedkov zo štátneho rozpočtu na 
osobitnom bankovom účte (transparentný účet). – v prípade príspevku na činnosť klubov 
túto povinnosť zabezpečuje SZJ na základe predloženého vyúčtovania klubu. Kluby ktoré 
pozabúdajú včas dodať vyúčtovanie za to môžu byť postihnuté. 



22. Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov sa predpokladá u každej športovej 
organizácie, o ktorej sú v registri právnickych osob zapísané údaje v rozsahu podľa 
paragrafu 81 a spĺňa podmienky: 

a. Má stanovy v súlade s §19 až 23 a je športovou organizáciou s právnou formou 
občianskeho združenia 

b. Nebola jej 6 mesiacov pred podaním žiadosti uložená sankcia za závažné porušenie 
povinností 

c. Má zriadený osobitný bankový účet na príjem verejných prostriedkov 

23. Môže získať dotáciu alebo príspevok na národný športový projekt a príspevok na základe 
športového poukazu 

24. Povinnosť na účely integrity športu informovať NŠZ o akomkoľvek podozrení alebo 
zistení, že priebeh súťaže alebo výsledky súťaže sú manipulované 

 

Do diskusie : Body 1, bod 3, bod 5, bod 6,  

Návrh na uznesenia GZ : rozhodnutie v bode 1, návrh v bode 4, návrh v bode 9 

 

        Predseda SZJ 

       Ing. Marián Babjak, PhD. 



Správa o hospodárení SZJ  za rok 2015 

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

rozpočtu  SZJ pre  rok 2015, 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.  

príjmy plán skutočnosť Rozdiel Percentá 

Členské príspeky 7200,00 6261,00 -939,00 6,51% 

2% z daní 1000,00 1626,10 626,10 1,69% 

Dotácia MŠ 72200,00 74300,00 2100,00 77,26% 

Príjem more 1600,00 1700,00 100,00 1,77% 

Ostatné príjmy 300,00 281,21 -18,79 0,29% 

MTC LM 12000,00 12000,00 0,00 12,48% 

MTC Domaša 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 94300,00 96168,31 1868,31  

 

 

 

 

Z plánovaných príjmov sa nám nepodarilo naplniť príjem z členského, nakoľko v roku 2015 sa zaregistroval menší 

počet klubov a znížil sa počet pretekárskych licencií.  

Dotácie z MŠ SR prišli v plánovanej výške. Od MŠ SR sme dostali navyše dotáciu na kúpu pretekárskeho optimista vo 

výške 2100€ 

Na mládežnícke  tréningové centrum  na Liptovskej Mare  sa podarilo od sponzorov a reklamných partnerov získať 

12000€. Tieto finančné prostriedky boli použité na kúpu 9 optimistov . Peniaze pre tréningové centrum Domaša 

v plánovanej výške 18000€ sa v roku 2015 nepodarilo získať . 

Ostatné príjmy vo výške 281,21 sa získali z prenájmu pretekárskeho optimista, úrokov a príjmov z reklám 

 

 

 



Výdavky plán Skutočnosť Rozdiel Percentá 

Letné sústredenia 10 000,00 8 021,95 1 978,05 7,08% 

Reprezentácia 24 000,00 27 178,19 -3 178,19 23,99% 

Náborové tábory 3 000,00 2 100,00 900,00 1,85% 

Rozhodcovská komisia 8 827,00 3 327,59 5 499,41 2,94% 

Súťažná komisia 15 240,00 17 024,12 -1 784,12 15,03% 

Hospodárska komisia 19 400,00 17 066,71 2 333,29 15,07% 

Trénerská rada 15 800,00 23 650,16 -7 850,16 20,88% 

Tréningové centrum LM 12 000,00 11 917,58 82,42 10,52% 

Investície 0,00 2 999,00 -2 999,00 2,65% 

 
108 267,00 113 285,30 -5 018,30 

  

 

 

 

CASH FLOW 
 
Počiatočný stav peňažných prostriedkov ku 31.12.2014 : 28 687,68€ 
 
Príjem prevádzkový 2015:  81 978,31 plánované 82 300€ 
Príjem     investičný  2015:  14 100,00 
 
Výdaje na prevádku:  98 368,72 plánované 96 267 prečerpané 2 101€ - navýšenie dotácii  
Výdaje  investičné :     14 916,58  
 
Pohľadávky, úhrady z roku 2014  456,06€ 
 

Konečný stav finančných prostriedkov ku 31.12.2015 : 11 114,63€ 

 

 

 

Finančný stav prostriedkov ku 31.12.2015 je  11114,63€ pod ktorý by sme zo strategického hľadiska nemali klesnúť 

 



Prehľady príjmov a výdajov za volebné obdobie 

PRÍJMY 2013 2014 2015 2016 

dotácia MŠ 80 000 72 840 72 200,00 86400 

Inv. Dotácia MŠ   2 100 5600 

2% z daní 2 188,39 1 390 1 626,10 1000 

členské príspevky 6 293 7 134 6 361,00 7000 

príjem more 2 600 2 100 1 700,00 1500 

reklama 0 519,88 91,21 300 

investičné príjmy 0 743,51 12 000  

INÉ   2 240,39     

Tréningové centrá       30000 

 91 081,39 86 967,78 96 078,31 131 800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VÝDAJE 2013 2014 2015 2016 

LS+kondičná 
príprava 9 247,12 5 744,03 8 021,95 13 000 

Reprezentácia 12 259,07 23 663,23 27 178,19 21 000 

Náborové tábory   1 500 2 100,00 3 000 

MRK 6 221,87 1 433,54 3 327,59 9 795 

SK 17 903,86 15 425,47 17 024,12 17 240 

HK 19 247,38 18 407,7 17 066,71 18 400 

TR 25 429,08 27 873,53 23 650,16 15 800 

MTC   0 11 917,58 30 000 

Investície MŠ,OV   743,51 2 999 5 600 

 90 308,38 94 791,01 113 285,30 133 835 

 

 

 

 

V Námestove 31.1.2016 

        Igor Lehota 

        Predseda HK 
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SPRÁVA ZA ROK 2015 

TRÉNERI, MLÁDEŽ & ALT 

!

HLAVNÉ OBLASTI 

!   JACHTING PRE ŠIRŠIU VEREJNOSŤ 

!   PRÍPRAVA VRCHOLOVÝCH JACHTÁROV 

!   PRÁCA S TRÉNERMI 

!

JACHTING  
PRE VEREJNOSŤ 
!   ČO FUNGOVALO: 

!   LOKÁLNE SÚSTREDENIA & NÁBOROVÉ TÁBORY 

!  VÄČŠIA AKTIVITA TRÉNEROV V REGIÓNOCH 

!  PRAVIDELNÁ KONDIČNÁ PRÍPRAVA 

!   PRIESTOR NA ZLEPŠENIE: 

!  PROPAGÁCIA JACHTINGU – SK & LOKÁLNE 

 

!
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PRÍPRAVA AKTÍVNYCH 
PRETEKÁROV 
!   ČO FUNGOVALO: 

!   SÚSTREDENIA REPREZENTÁCIE & ALT: 
OPT, BIC-Techno, L4.7, LAR,420, 49erFX, EUR, VAU, RAC 

!   REALIZÁCIA KONDIČNEJ PRÍPRAVY 

!   PRIESTOR NA ZLEPŠENIE: 

!   STAROSTLIVOSŤ O PRETEKÁROV OD 19 ROKOV 

!   AKTÍVNE PLÁNOVANIE PRETEKOV A TRÉNINGOV MLADÝCH 
JACHTÁROV V SPOLUPRÁCI S TRÉNERMI 

 

!

PREHĽAD ZAPOJENIA 
PRETEKÁROV 

MLADÍ PRETKÁRI: 

!   ODJAZDILI MIN. 1 PRETEK             – 121/157 

!   ODJAZDILI  MIN. 5 PRETEKOV      – 35/ 38 

!   PRETEKALI VRÁMCI REPRE           – 30 

ZO VŠETKÝCH PRETEKÁROV: 

!   POČET PRETEKÁROV (MIN 1 PRETEK) CELKOM –  219/268 

!   POČET PRETEKÁROV (MIN 1 PRETEK) REPRE     –  79/86          
 

!

PRÁCA S TRÉNERMI 

!   ČO FUNGOVALO: 

!   ŠKOLENIE NOVÝCH MLADÝCH TRÉNEROV 

!   SAMOSTATNOSŤ SZJ V PROCESE ŠKOLENIA TRÉNEROV 

!   KOMUNIKÁCIA TRÉNEROV S PRETEKÁRMI  
– OSOBNE & SOCIÁLNE SIETE 

!   PRIESTOR NA ZLEPŠENIE: 

!   KOMUNIKÁCIA S NŠC 

!   MOTIVÁCIA & ZAPOJENIE TRÉNEROV A RODIČOV 
 V REGIÓNOCH 

 

!
EFEKT V ČÍSLACH 

!   POČET ŠKOLENÍ TRÉNEROV I.TRIEDY  - 0/15 

!   POČET ŠKOLENÍ TRÉNEROV II.TRIEDY     - 2/0 

!   POČET AKTÍVNYCH TRÉNEROV V 2015  - 8/11 

!   POČET REALIZOVANÝCH TRÉNINGOV      -79/84 

!



Správa Súťažnej komisie za funkčné obdobie 2012-2016. 

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.  

Osvedčilo sa nám skoršie, s predstihom dvoch rokov, oslovovanie jednotlivých KVO, ktoré 

usporiadávajú MSR – VC a kluby pôsobiace na danej vode. Čo spôsobuje uľahčenie a hlavne 

urýchlenie komunikácie ohľadom príprav MSR. 

Spracovávanie rozpisov pre domáce preteky sa zlepšilo za posledné roky, aj keď naďalej sa vyskytujú 

problémy s neskorým zaslaným rozpisu. To niekedy spôsobuje jeho nezverejnenie na čas na webe. Je 

nutné, aby si organizátori pretekov uvedomili, že tieto dokumenty sú dôležité hlavne pre pretekárov 

z iných vôd a klubov, ktorým potom chýbajú potrebné informácie o preteku. Tu by som vyzdvihol 

prácu klubu Dynamo Bratislava, ktoré zasiela rozpis v dvoch jazykoch (angličtina a slovenčina) aj na 

lokálne preteky. 

Začiatkom roku 2013 bola zavedené dôležitá zmeny v zverejňovaní výsledkov domácich ako aj 

zahraničných pretekov. Za zverejnenie domáceho preteku na webovú stránku sú zodpovedný 

jednotlivý organizátori pretekov. Zverejnenie musí byť uskutočnené do 3 hodín od ukončenia 

preteku. Bol tomu prispôsobení aj zverejňovací systém – zadávanie výsledkov na web. Zahraničné 

preteky si nahadzujú priamo pretekári na zväzovej stránke, takže výsledky tam môžu byť okamžite po 

skončení regaty. Tieto zmeny viedli z nášho pohľadu ku rýchlejšej dostupnosti výsledkov pre všetkých 

pretekárov. Stále ale nie všetci pretekári, ktorí sa zúčastňujú zahraničných pretekov, si plnia svoje 

povinnosti zadávania výsledkov na webe tak ako sa má a potom na poslednú chvíľu alebo po uzavretí 

sezóny naháňajú a reklamujú, že tam nemajú započítané body atdˇ.  

Každú sezónu je samozrejmosťou práce Súťažnej komisie zverejňovanie aktualít a oznámení v časti 

„Aktuality“ na webovej stránke SZJ. 

Návrhy na zlepšenie : 

1. Termínový kalendár – stretnutie všetkých zástupcov KVO so súťažnou komisiou a predsedami 

ALT na jednom mieste koncom novembra, na konci skončenej sezóny a pripraviť spoločne 

pracovnú verziu Termínového kalendára pre nasledujúcu sezónu. => väčšie možnosti 

pozvania zahraničných pretekárov na naše preteky, keďže v rovnakom čase sa tvoria TK aj 

v ostatných krajinách. A v tomto čase sú už známe termíny významných pretekov MS, ME 

a SP 

 

 

 



2. Majstrovstvá Slovenka – okruhový jachting: ustabilizovať termín MSR – Veľkej ceny na 

stabilný dátum, ktorý by bol nemenný pre všetkých usporiadateľov.  

Návrh:   

  Datum Preteky MS, ME, SP 

2011 21.7.   

2012 18.8. ME LAR, LAS 

2013 9.8. ME 420 

2014 29.8. MS 420, Majst. Madarska, MČR 

2015 10.7   

2016 8.7.   

 

Najvhodnejším termínom pre Veľkú cenu Slovenska – MMSR okruhový jachting je 2. júlový 

víkend. Väčšina ostatných dátumov koliduje s pretekmi MS, ME alebo pretekov národných 

Majstrovstiev okolitých štátov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Súčasťou práce SK VV SZJ  sú aj štatistiky. Niekoľko zaujímavosti za 4 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. 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 4 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 

 

 

2012 2013 2014 2015

Kluby 39 43 43 38

Mládež 72 110 121 161

Akt.pretekári 404 612 507 718

Členovia SZJ 1765 1861 1824 1766
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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 
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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. 

 

3. Námorný jachting 

 

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

V roku bol pokus vrátiť sa aj k MSR podľa handikepu, ale bez úspechu. Počet lodí na MSR je viac 

menej na rovnakej úrovni.  

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.  
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SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROKY 2013-2015 

1 ROZHODCOVIA 

1.1 ŠKOLENIA ROZHODCOV  
V marci 2013 sme školili v Bratislave  19 rozhodcov, z toho 6x na základnú kvalifikáciu R1 

klubový rozhodca, 2x  pokročilí na triedu R2 (regionálny rozhodca), 11x  skúsení 
rozhodcovia, s triedou R3 (národný rozhodca). Lektorovali  Jančina, Lehota, Vanický,  

Igor Lehota aktualizoval preklad webového animovaného programu pre výučbu pravidiel 
a pripravil predpisy a vyhodnocovacie programy pre Kajutové plachetnice.  Michal Jančina 
preložil Pretekové pravidlá jachtingu 2013-2016. Milan Boroš preklady redigoval. 

1.2 METODICKÝ LIST rozhodcov SZJ 
Aktualizovali sme systém školení novým metodickým listom. Hlavné zmeny: 
• Univerzálna špecializácia rozhodcov (vzdali sme špecializované školenia pre  umpirov, 

sudcov, rozhodcov na vode - záujemci sa musia školiť v zahraničí) 
• Zavedenie jednoznačných názvov a označenia kvalifikačných stupňov 
• Aktualizácia obsahu školení rozhodcov 

1.3 KVALIFIKA ČNÉ STUPNE rozhodcov 
• Po 8 rokoch od zavedenia princípu získavania a straty kvalifikácie, ÚRK pristúpila 

k aplikácii pravidiel. Rozhodcom, ktorí nesplnili kritériá, boli znížené kvalifikačné stupne. 
• Aktuálny stav rozhodcovského zboru je zverejnený na webe SZJ  
• Rozhodcovia dostávajú, v súlade s novozavedenou politikou SZJ, dokument o ich 

kvalifikácii – certifikát. 
 
ÚLOHY URK v budúcom období. 
Rozhodcovský zbor na SVK je prestarnutý, mládežníkov sa nám nepodarilo zapojiť významnejším 
spôsobom. Odmeňovanie rozhodcov je riešené klubmi a z úrovne SZJ iba okrajovo. Tohoto roku dôjde 
k ďalšej redukcii počtu regionálnych rozhodcov. 
1. Omladenia rozhodcovského zboru môže byť vedľajším efektom programu SZJ o podpore 

regionálneho trénovania a pretekania. To môže oživiť aj motiváciu mladých zapájať sa do 
oddielovej činnosti rozhodovaním.  

2. Udržanie aktivity rozhodcov, ktorí môžu nastupujúcej generácii predať svoje skúsenosti. 
3. Rozvoj rozhodcovského zboru bude vyžadovať v blízkej dobe „novú krv a prístup“. 
 

2 MERAČI 
Peter Repáň a Luboš Kurej svojou aktivitou kladú základy meračstva v SZJ. Majú skúsenosti 

z merania 420, ORC, LAS. 
Peter absolvoval aj seminár ISAF a úspešne zložil testy n a medzinárodného mera ča. 

Publikoval niekoľko meračských dokumentov týkajúcich sa hlavne merania kajutoviek . 
Peter je pripravený odborne riadiť meračské záležitosti na veľkých pretekoch SZJ. 

 

3 MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY 

3.1 ISAF 
• Zúčastnil som sa ako zástupca SZJ a zároveň ako člen ISAF komisie WS a KB výročných 

schôdzí  ISAFu.  
• V ISAFe nás v rámci ISAF group B ( stredná európa) formálne zastupujú v Councile: 

1. Predstaviteľ Nemeckého zväzu  a  
• na kolujúcej pozícii momentálne zástupca Rakúskeho Zväzu.   

S oboma zástupcami ako aj s členmi skupiny udržiavam živý kontakt. 
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Priamy kontakt s riadiacimi  zložkami ISAFU a členmi komisií mi umožnili iniciovať: 

o  Zapojenie Martina Mydlíka do medzinárodných rozhodcovských štruktúr a Petra 
Repáňa do medzinárodných meračských štruktúr. 

o Účasť na mládežníckych OH v Číne ( M. Beránek) 
o Účasť na trénerskom školení ISAFu na Balatone ( G. Alksnevicius), ktorá mala priamy 

dopad na získanie podpory pre účasť na ISAF Youth worlds 2015 ( P. Meliš) 
• Jeden z mojich cieľov – dostať do štruktúr ISAFU ďalšieho človeka zo SZJ – cez absolvovanie 

trénerského kurzu sa mi zatiaľ nepodarilo dosiahnuť. Predpoklady na úspešné zastupovanie 
v štruktúrach ISAFu ( dnes už World Sailingu (WS) má väčšie žena, ale zatiaľ som nenašiel 
kandidátku.  

• Giedrius Alksnevičius je uvedený v trénerských kruhoch ISAF, otázna je jeho motivácia pre 
angažovanie sa vo funkcionárčení. 

 
ISAF prežíva turbulentné obdobie 

- zmenil 2x výkonného riaditeľa v priebehu roka,  
- rieši politický problém s odmietnutím Izraelských pretekárov na Majstrovstvách sveta,  
- čelí problémom s infikovanou a špinavou vodou na OH 2016 v Brazílii a  
- čelí hrozbe epidémie viru Zika,  
- odmietnutí Dubaja v organizovaní ďalšej výročnej konferencie i usporiadaní veľkých pretekov,  

a tak nie je istá dlhodobá stabilita strategických cieľov.  
Strategické ciele WS (ISAF) obsahujú aj body, ktoré  môžu a mali by ovplyv ňovať stratégiu SZJ: 
1. Orientácia na jachtársky rozvojové krajiny a ich zapojenie do mládežníckeho masového i 

vrcholového jachtingu školeniamia podporou účasti na podujatiach 
2. Fixácia OH tried do OH 2020 v Tokiu 
3. Zapojenie Kiteboardingu do Svetového pohára a OH kvalifikácie,  s cieľom získať ďalšiu OH 

medailu pre jachting 
4. Popularizácia športu zintenzívnením kampaní a kvalifikácií na OH a MOH v regiónoch 

(kontinentoch). 

3.2 EUROSAF  
 

• Minimalizoval som svoju osobnú účasť z 3 organizovaných relevantných schôdzi ročne na 
jednu v roku 2013, tzv. Race officials exchange meeting (ROEM),  kde sa okrem školenia 
rozhodcov rieši umiestňovanie národných rozhodcov na veľké preteky za účelom získavania 
medzinárodných skúseností. 

• Dôvody minimalizácie mojich aktivít v EUROSAFe: 
o  nezáujem našich národných rozhodcov o sprostredkovanie účasti 
o  nezáujem našich klubov o angažovanie zahraničných rozhodcov 
o  Neúčasť našich pretekárov na pretekoch organizovaných EUROSAFom 

• EUROSAF pôsobí ako samostatná organizácia, nezačlenená do ISAFu a nepodarilo sa jej 
získať od WS (ISAF) právomoci o ktoré sa uchádza. 

 

4 SPOLUPRÁCA v rámci  VV SZJ 
 

S aktuálnym zložením VV sa mi spolupracuje veľmi dobre.  
Výhrady som mal  iba 

- K nákupu vysielačiek. Vadí mi že zväz používa peniaze jachtárov na nákup materiálu, ktorý 
zväz (VV) nebude používať, ale odovzdá ho subjektom, ktoré neriadi. 

- K spôsobu určovania reprezentantov. Vadilo mi, že reprezentantom sa mohol stať člen SVK 
oddielu bez SVK štátnej príslušnosti, ani nežijúci na SVK. Teoreticky každý jachtár na svete, 
ktorý si zaplatí členstvo v SVK oddiely sa stával „virtuálnym“ reprezentantom SVK. 

- Strate akreditácie, keď VV nezabezpečil administratívne obnovenie akreditácie 
v požadovanom termíne v roku 2015. 

 
 

Dušan Vanický 



Správa Kontrolnej komisie SZJ – pre GZ SZJ  6.2.201 6                               
 
KK SZJ pracovala v zložení: predseda Pavol Popálený, členovia Kamil Kollár, Štefan Brestovský,  
 
Počas obdobia od ostatného Generálneho zhromaždenia (14.3.2015) nebol žiaden podnet z vonku, ktorý by 
mala KK riešiť.  
 
KK v tomto období vykonala kontrolnú činnosť 1x a to: 21.2.2016  k príprave Správy KK SZJ pre GZ 6.2.2016. 
Raz sa zástupca KK zúčastnil rokovania VV (14.7.2015). Členovia KK sa pravidelne  oboznamovali 
so zápisnicami VV. 
 
1. Činnos ť VV: 
    1. VV zasadal v roku 2015 3-krát od ostatného GZ - 2x  s priemernou účasťou 88,9%. Jedno zasadnutie je 

plánované ešte pred GZ. VV prijal  33 uznesení, (13 uznesení zo zápisnice 1/2015 s pred GZ 14.3.2015 
boli splnené), z ktorých boli všetky splnené a 1 uznesenie bolo zrušené (Tlačová konferencia pri 
príležitosti otvorenie MTC)  Pri subjektívnom hodnotení  obsahov uznesení sa z 33 uznesení  29 
zaoberalo športovou činnosťou a 3 boli z oblasti hospodárenia. 

 
    2. Práca a činnosť vo VV bola dobrá, názorové rozdiely boli riešené otvorene na úrovni. Hodnotenie aktivity 

a účasti jednotlivých členov je v kompetencii predsedu. VV sa stretával 1x za štvrťrok v prvom polroku a 
dvakrát v druhom polroku 2015. 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 3 dní), 
         
 
2. Financie – hospodárenie: 
    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 prednesená na zasadnutí VV 18.11.2015. V inventári SZJ je 10 

lodí triedy Q.  
    4. KK konštatovala, že všetky kluby vyúčtovali dotácie zo SZJ za r. 2015. Možno konštatovať , že v tejto 
oblasti sa dosiahol predpísaný štandard a kluby prikladajú všetky požadované doklady. 
 
 
3. Záver  
    1. KK konštatuje, že GS a VV venujú systematickú pozornosť hospodáreniu a účelovému vynakladaniu 
finančných prostriedkov SZJ. Všetky doklady a finančné operácie sú vedené chronologicky, prehľadne  
a obsahujú všetky potrebné náležitosti ( prezenčné listiny, vyhodnotenie akcií ....) 
 
 
26.1.2016              KK SZJ  Popálený Pavol 

          Kamil Kollár 
                  Brestovský Štefan 
                    



Správa o činnosti GS za rok 2015 

 
Hlavnou úlohou GS je zabezpečovať administratívny chod zväzu. Úlohy plnené v roku 2015 
 

1. Registrácia klubov a členov SZJ 
V roku 2015 bolo pod SZJ zaregistrovaných 38 klubov a všetky uhradili členský poplatok. 
Vzhľadom na to, že ťaživá finančná situácia zasiahla aj väčšinu klubov, mnohé z nich sa rozhodli, 
že registráciu v roku 2015 neobnovia a aktívni členovia prestúpili do iných klubov. 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 a MS Youth  
V tomto roku sa niekoľko našich pretekárov zúčastnilo vrcholových pretekov pod záštitou ISAF. 
Geograficky veľmi výhodné boli MS Optimist v Poľsku, ktorých sa zúčastnilo až 5 našich 
pretekárov. Okrem týchto majstrovstiev naši pretekári absolvovali MS v LT Laser, BIC Techno 
293, Raceboard a Vaurien. Musím poďakovať Patrikovi Pollákovi, ktorý aktívne zabezpečuje 
účasť pretekárov na vrcholných podujatiach windsurfingových tried.   
 

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 2014 bolo 
administratívne náročné, nakoľko ministerstvo požaduje čoraz detailnejšie informácie. Všetky 
vyúčtovania sú zverejnené na stránke Ministerstva školstva. 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 2016 by sme informáciu 
o odmietnutí dotácie mali získať skôr, aby sme finančné prostriedky vedeli prerozdeliť klubom, 
ktoré majú o dotáciu záujem. 

 
4. Povolenie pretekov – Štátna plavebná správa 

Komunikácia so Štátnou plavebnou správou 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 2016.  
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 2015 jedno školenie trénerov pod vedením trénerov Giedria 
Alksnevičiusa a Jakuba Kaňuka. Školenie trénerov prebiehalo v troch fázach. Prvú fázu – 
všeobecnú časť – zabezpečovali prvý krát naši tréneri a zároveň aj ostatné časti - odbornú 
a praktickú časť. Keďže SZJ v roku 2015 zaniklo akreditačné rozhodnutie, musíme v roku 2016 
obnoviť akreditáciu.    
V minulom roku boli tri zasadnutia VV (február, júl, november), ktoré sa konali v Liptovskom 
Mikuláši.  



Generálne zhromaždenie sa konalo v marci za účasti väčšiny klubov. Pri tejto príležitosti boli 
ocenení najlepší jachtári roka a boli udelené ocenenia SZJ.  
 

6. Tlačové správy 
V roku 2015 sme vydali niekoľko tlačových správ, ktoré sa týkali hlavne prezentácie významných 
podujatí, napr. Majstrovstiev Slovenska. Bohužiaľ rovnako ako v minulosti sa ani jedna správa 
neobjavila v médiách aj napriek tomu, že sa tlačové správy posielajú do všetkých tlačových 
agentúr.  
  
 

 



Rozpočet na rok 2016

zdroje krytia P1 zdroje krytia P2 SPOLU
Dotácia z MŠ - reprezentácia 53 500 0 53 500

Dotácia z MŠ - športové talenty 32 900 32 900

Dotácia z MŠ - investície 5 600 5 600

Zmluvy o reklame  MTC Senec 12 000 12 000

členské a pretekárske licencie od klubov 7 000 7 000

licenčné poplatky 0

2% (1,5 %}  asignančná daň 1 000 1 000

reklama stránka SZJ 300 300

registračný poplatok NL 1 500 1 500

Zmluvy o reklame Domaša 0

zdroje krytia  = PRÍJMY SPOLU 101 800 12 000 113 800

Výdaje - sumár po komisiách
Rozpočet P1 Rozpočet P2 SPOLU Percentá P1

Výzvy 2016 35 400,00 0,00 35 400,00 35,35%
Trénerská rada 15 800,00 0,00 15 800,00 15,78%
Rozhodcovská komisia 6 335,00 4 480,00 9 795,00 5,31%
Súťažná komisia 17 240,00 0,00 17 240,00 17,21%
Hospodárska komisia 18 400,00 18 400,00 18,37%
Mládežnícke tréningové centrá 12 000,00 12 000,00
Investície 8 000,00 8 000,00 7,99%
VÝDAVKY 100 155,00 16 480,00 116 635,00
PRÍJMY 101 800,00 12 000,00 113 800,00



výzva 1/2016-kondičná príprava 3000 KM
výzva 2/2016-lokálne sústredenia 10000 KM
výzva 3/2016-reprezentačné sústredenia 21000 KM
výzva 4/2016-náborové tábory 1400 KM
školenie trénerov 800 TR
TR5 15000 TR
ISAF - poplatok 400 URK
EUROSAF  - poplatok 250 URK
ISAF Annual Meeting 2650,00 URK
školenie rozhodcov 1140,00 URK
školenie meračov URK
PPJ deti tlač a distribúcia URK
Preklad PPJ 875,00 URK
MMSR - VCS 3300 SK
MMSR - VCS a NJ náhrady garant 350 SK
MMSR KJP 660 SK
MMSR - RAC Slalom 330 SK
Vyhodnotenie SP - poháre 200 SK
Vyhodnotenie MMSR - medaile 800 SK
Poplatky Plavebná správa 1200 SK
dotácie klubom 2015 10000 SK
Interpohar 2015 300 SK
Uprava programu Regis 2015 100 SK
zasadnutia VV, GZ 2600 HK
kancelárske potreby 100 HK
odmena GS 12000 HK
bankové poplatky 400 HK
telefóny, internet, poštovné 1200 HK
účtovné služby 1000 HK
Ocenenenia Jachtárov 500 HK
rezerva 600 HK



Správa o činnosti ALT Európa

Lodná trieda Európa nesplnila svoj program športových podujatí v sezóne 2015.

Aj napriek tomu že lodná trieda Európa vypadla z Olympijských hier má vo svete ešte stále 
veľa priaznivcov..

Veľké zastúpenie má v susednej Českej republike kde pravidelne preteká takmer 30-40 lodí, 
ale i tu záujem o túto lodnú triedu upadá.

Na Slovensku bola lodné trieda v roku 2015 zastúpená 2 loďami ktoré sa zúčastnili 3
pretekov.

V roku 2015 sa nepodaril v lodnej triede odjazdiť Slovenský pohár ani majstrovstva
Slovenska. 

Jachtári lodnej triedy Európa získali v   2015 -    3187 bodov a celkovo lodná trieda 
obsadila  19 miesto v rámci SZJ.

V Námestove 23.1.2016                                               Vypracoval: Igor Lehota
                                                                                             predseda ALT
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Správa o činnosti ALT KJP 
 
Lodná trieda KJP splnila svoj program športových podujatí v sezóne 2015. V zmysle dohody 
o rotácii vodných plôch pri organizovaní Majstrovstiev SR v kajutovom jachtingu sa 
v uplynulom ročníku konali MM SR KJP na Oravskej priehrade  
 Okrem toho kajutári plánovali uskutočniť Slovenské pohárové preteky v sezóne 2015 
v počte 7. Na vodných plochách  Liptovská Mara , Zemplínska Šírava, Domaša sa konali 2 
preteky počítané do SP a na Oravskej priehrade  sa konal jeden pretek SP. 
 
Vďaka aktivite oddielov sa podarilo splni ť celý program SP a uskuto čniť všetkých 7  
pretekov SP aj keď Fiving Cup 1 sa do SP výsledkov nepočítal lebo boli pre nepriaznivý 
vietor odjazdené len 2 rozjazdy. Do pretekov o SP sa zapojilo 43 posádok čo je o šesť menej 
ako v roku 2014. Spolu o  Slovenský pohár KJP súťažilo 118 pretekárov. Víťazom 
Slovenského pohára v lodnej triede KJP kategória T1 dlhé lode sa v roku 2015 stala 
posádka  jachty  RHEA 2,kapitán Martin Kolesár – TATUM Michalovce, v  kategorii T2 
krátke lode SP trofej získala posádka jachty Calibr a 620 kapitán Zdeno Novák- JK 
Nižná na Orave a v kategórii T3 turistické lode si trofej vybojovala posádka jachty 
Lady kapitán Martin Pado TATUM Michalovce. 
 
Za účasti 19 posádok zo Slovenska a Poľska  zorganizoval Klub športového jachtingu 
Žilina, Medzinárodné majstrovstvá  SR v lodnej trie de KJP na Oravskej priehrade , kde 
jazdilo na svojej  trati aj 6 posádok MicroClass sv oje MMSR  
V kategórii T1 dlhé lode spomedzi 8 posádok a 27 pretekárov si víťazstvo odniesla posádka 
jachty Infinity (melges 24) v zložení Daniel Kriš,M ichal Hrubý,Kamil Kollár,Peter Čižik. 
 
V kategórii T2 krátke lode spomedzi 11 lodí a 24 pretekárov sa víťazom stala posádka jachty  
Black P (SeaScape) , v zložení Tomáš Tuleja, Andrea  Tulejová. 
Lodná trieda MicroClass je hodnotená v samostatnej správe  
 
ALT KJP  v minulej sezóne  2015 spomedzi všetkých lodných tried skon čila na 1. mieste   
získali sme 1 129 708 bodov  a mali sme najvyšší počet  štartov  spomedzi všetkých 
lodných tried 652. Celkove v regatách KJP sú ťažilo 208 jachtárov čo je oproti roku 2014 
menej o 63 pretekárov. . Je to menej ako v roku 2014 ale na druhej strane je pozitívne 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,.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 
napr. Finny ,420 a pod.  
 
V roku 2015 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 Predpokladáme, že ústredný merač ORC pošle prepočty 
do začiatku jachtárskej sezóny 2016. Majstrovstvá SR v KJP budú v roku 2016 na 
Zemplinskej Šírave. 
 

V Prešove 28.1.2016                                                Vypracoval: Miroslav Mokáň                                                   



 

 

Správa o činnosti za rok 2015 

 

V súčasnosti je na Slovensku registrovaných 9 lodí tejto LT, ktoré sa aj pravidelne zúčastňujú 

pretekov slovenského a medzinárodného charakteru. 

 

Na zhromaždení LT Micro v decembri 2014 v Žiline bol navrhnutý rozpis kalendára pretekov pre rok 

2015, ktorých sa v priebehu roku niektoré slovenské posádky zúčastnili.  

 

Kalendár pretekov 2015 

18. – 19. 4. 2015 Žilina SP 

25. – 26. 4. 2015 Žilina SP 

08. – 10. 5. 2015 Lodz PP 

15. – 17. 5 2015 Danube`s  Championship (Serbia, Beograd) 

23. – 24. 5. 2015 Tarnobrzeg  PP 

27. – 28. 6. 2015 Nord Cup MMPol Micro (Gdansk) 

24. – 26. 7. 2015 Medzinárodné majstrovstvá Slovenska Micro (Oravská priehrada) 

07. – 14. 8. 2015 World Championship Micro France-Brest 

28. – 30. 8. 2015 Majstrovstvá Poĺska Micro (Jezioro Ewingi, Zalewo) 

03. – 04. 10. 2015 Žilina SP (preteky sa neuskutočnili pre nedostatočný počet prihlásených lodí) 

 

V priebehu roka 2015 sa na medzinárodných pretekoch zúčastnili nasledovné posádky. 

Preteky: 

08. – 10. 5. 2015 Lodz PP 

Posádka lode SVK 4 (Juraj Nosko) obsadila celkové 9. miesto z celkovo 11 prihlásených lodí. 

Posádka lode SVK 10 (Tomáš Chudík) obsadila celkové 10. miesto z celkovo 11 prihlásených lodí. 

Preteky: 

15. – 17. 5 2015 Danube`s  Championship (Serbia, Beograd) 

Posádka lode SVK 10 (Tomáš Chudík) obsadila celkové 5. miesto z celkovo 15 prihlásených lodí. 

Preteky: 

07. – 14. 8. 2015  World Championship Micro France-Brest 

Posádka lode SVK 98 (Michal Kelemen) obsadila celkové 46. miesto z celkovo 63 prihlásených lodí. 

Pri členení na jednotlivé kategórie lodí, tak v kategórii Cruiser obsadila 11. miesto z 13 lodí. 

 

V decembri 2015 sa na zhromaždení LT Micro, ktoré sa konalo v Žiline, odsúhlasil navrhovaný 

kalendár pretekov pre rok 2016. 

23. - 24. 04. 2016 VD Žilina Slovenský pohár Micro organizátor SamoSailingteam 

30. - 31. 07. 2016 Liptovská Mara EP + Slov. pohár Micro organizátor SamoSailingteam a LT Micro 

20. - 21. 08. 2016 Oravská priehrada Pohár Matúša Čáka Slov. pohár Micro organizátor YC Trenčín 

 

Prisľúbená účasť slovenských posádok na medzinárodných pretekoch LT Micro v roku 2016: 

Posádka lode SVK 98 (Michal Kelemen) prísľúbená účasť Micro World Cup 2016 11-19 June 2016, 

Pskov, Russia 
1/2 

 

Lodná trieda MicroClass  
 



 

Posádka lode SVK 10 (Tomáš Chudík) prísľúbená účasť preteky Slovenského pohára a Majstrovstvá 

Slovenska  Micro Class, preteky Micro 30. - 31. 07. 2016 Liptovská Mara EP + Slovenský pohár Micro. 

Zahraničná účasť na pretekoch: 

14. - 15. 05. 2016 EP Micro - Belehrad 

03. - 05. 06. 2016 EP Micro - Riga 

11. -19. June 2016, Micro World Cup Pskov, Russia  

 

Preteky Európskeho pohára a Slovenského pohára, ktoré sa uskutočnia v júli na Liptovskej Mare 

som v decembri 2015 nahlásil na International Micro Cupper Class Association (IMCCA) s tým, aby 

boli zapísané do medzinárodného pretekového kalendára Micro pre rok 2016. Tejto našej žiadosti 

IMCCA v závere roku 2015 vyhovela a zaradí preteky do pretekového kalendára 2016, ktorý bude 

zverejnený na stránke micro-class.org. 

 

 

 

V Žiline 15.01.2016                                                                            Ing. Martin Morávek 

                                                                                                                Predseda LT Micro  
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                         Správa o činnosti ALT námorných lodí 2015

       ALTNL je čo do počtu pretekárov najväčšou lodnou triedou v portfóliu Slovenského
   zväzu jachtingu. Aj keď nie sme olympijskou a ani mládežníckou triedou,  svojou 
   účasťou a výsledkami na rôznych zahraničných regatách prispievame k zviditeľneniu   
   Slovenského jachtingu.
       ALTNL zastrešuje tri triedy. V triede ORC sa pretekov pravidelne zúčastňovali 
   posádky štyroch majiteľských lodí. Na Majstrovstvách Chorvátska ORCi Alexander 
   Sako z F.Y.C. Slovakia so svojou posádkou vybojoval 3.miesto, rovnako ako posádka
   Miroslava  Tuleju z Yachter clubu Bratislava na Majstrovstvách Českej republiky.
      Vo one design lodných triedach súťažilo v pretekoch zapísaných v termínovom 
    kalendári SZJ celkovo 276 členov v 58 posádkach.
       Majstrom Slovenska 2015 v lodnej triede First45 sa stala posádka Dynama 
    Bratislava a v lodnej triede First35 obhájil vlanajšie prvenstvo Trim Zvolen.
    Pekný výsledok v uplynulom roku dosiahla posádka Tatranu Bratislava v pretekoch  
    okolo Barbadosu, keď z pomedzi štrnástich posádok obsadila celkové tretie           
    miesto.
        Spoločne s ALT kajutové plachetnice sa nám za posledné štyri roky podarilo 
    zvýšiť počet pretekárov z 279 v roku 2012 na 492 v roku 2015, čo predstavuje
    skoro 77% nárast pretekárov - členov SZJ.
        Nepodarilo sa nám vytvoriť podmienky pre väčšiu súťaživosť medzi organizátormi
    pretekov v one design triedach, čoho výsledkom je skoro monopolné postavenie
    jedného organizátora. Rovnako aj členský potencial Slovenského námorného 
    jachtingu je oveľa väčší, ako v súčastnosti. Nárast členskej základne vieme 
    dosiahnúť zastrešením všetkých fun pretekov - vytvorením podmienok pre chartrové
    agentúry ktoré organizujú takéto regaty mimo SZJ. 

    Vo Zvolene 12.1.2016                                                      Zdenek Csuday
                                                                                            predseda ALTNL



Správa o činnosti ALT Optimist v roku 2015 

V sezóne 2015 pretekalo v lodnej triede Optimist najviac pretekárov za posledných 10 rokov (viz. 

tabuľka nižšie) 

Rok 
Počet pretekárov, ktorý 
odjazdili min. 1 pretek 

Počet pretekárov na 
Majstrovstvách 
Slovenska 

Počet pretekárov v 
Slovenskom pohári 

2006 52 15 25 

2007 49 18 28 

2008 33 17 23 

2009 24 14 22 

2010 25 14 23 

2011 24 12 19 

2012 17 10 10 

2013 57 10 24 

2014 64 17 26 

2015 96 13 29 

 

Veľkú zásluhu na tom má projekt lokálnych sústredení, do ktorého sa žiaľ ešte stále nezapojili kluby 

na všetkých väčších vodách a tak sú pretekári koncentrovaní hlavne na Liptovskej Mare a Senci. Tento 

rok viac menej vypadli  pretekári z východnej časti Slovenska, čo je veľká škoda. 

Z plánovaných 7 pretekov Slovenského pohára sa odjazdilo 6 (neodjazdil sa pretek na Domaši). 

Víťazom Slovenského pohára sa stal Petr Hála. 

V tejto sezóne sa zúčastnilo  Majstrovstiev sveta v poľskom Dziwnove 5 našich pretekárov. Tí sa 

museli popasovať  nielen so silnými prúdmi, ale aj relatívne slabým vetrom. V konkurencii 275 

pretekárov z 58 krajín sa najlepšie umiestnil Alex Malina na 238. mieste.  

Tento rok vzniklo Tréningové centrum mládeže. Je situované v strede Slovenska na Liptovskej Mare, 

kde to majú rovnako ďaleko pretekári zo západnej ako aj z východnej časti Slovenska. Vďaka 

sponzorom a reklamným partnerom sa podarili zakúpiť 9 tréningových lodí, ktoré sú k dispozícii na 

tréningy a  reprezentačné sústredenia.  

Vďaka dotácii z MŠ SR Slovenský zväz jachtingu zakúpil pretekársku loď Optimist Far East Champion. 

Túto loď si má možnosť  prenajať na celú sezónu pretekár na základe interných pravidiel našej ALT. 

Soňa Benčeková sa na nej tento rok zúčastnila Majstrovstiev sveta. 

V roku 2016 plánujeme účasť na Majstrovstvách Európy v talianskom Crotone, na pretekoch 

v Slovinskom Portoroži, Srbskom Paliči a mnohých ďalších. Verím, že sezóna 2016 bude úspešná 

nielen  čo sa počtu pretekárov týka, ale hlavne na výsledkoch pretekov doma i v zahraničí. 

 

       Ing. Zuzana Brestovská    

        ALT Optimist 



V roku 2015 sme sa v kategorii RC plachetnic prvý krát v historii tohto ALT RCP, zucastnili 

zahranicnych pretekov vo Viedni na Ansegeln IOM 2015 kde startovalo 35 plachetniciek, a 

teda mame sa co ucit. 

Počas roku 2015 pribudlo 6ks RC modelov, tak ze sa clenska zakladna prijeme rozrastla 

Dalsie preteky sme organizovali na jazere Zlate piesky v Bratislave  

Majstrovstva Slovenska RCp  18.10.2015 kde zlatu medailu ziskal Peter Manka z klubu 

Dynamo, 2. miesto obsadil Branislav Zubaľ z klubu Stribog a na tretom mieste sa umiestnil 

Andrej Šutek z YCZatoka Domaša 

Dalsim Pretekom bol Stribog Cup nasledoval K finance Cup a sezonu sme ukoncili Frenkyho 

maratonom. 

Celkovo najviac bodov ziskal za rok 2015 Peter Manka, a tak je pre nase ALT RCP jachtárom 

roku 2015. 

 

Týmto dávam aj návrh  na udelenie ocenenia za tento výkon, ako Jachtár roku 2015 rádiom 

riadené plachetnice, celu sezonu jazdil nekompromisne na cele, a to pri kazdej rozjazde…. 

 

S pozdravom Branislav Zubal  

ALT radiom riadene plachetnice 

 



Správa ALT Vaurien za rok 2015 

 

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

pretekať.  V minulom roku sa pohárových pretekov aktívne zúčastnilo 26 pretekárov.  Lodná trieda 

odjazdila 6 zo 7 pretekov Slovenského pohára. Víťazom sa stala posádka Hlavsa-Barényiová. 

V celkovom hodnotený Slovenského pohára bolo klasifikovaných  9 posádok.   

Čiernym bodom celej sezóny bola neúčasť lodnej triedy na Majstrovstvách Slovenska na Kráľovej a to 

v dôsledku dlhodobému problému s presunom materiálu na iné vody. Keďže väčšina lodí jazdí len 

Liptovskej Mare – domácej vode pre lodnú triedu. Verím, že sa to stalo posledný krát. Na druhú 

stranu by bolo možno dobré, aby sa Generálne zhromaždenie zamyslelo nad rozhodnutiami, ktoré 

môžu ovplyvňovať niektoré lodné triedy, pred tím ako odhlasuje uznesenie. 

Pozitívnymi vecami v sezóne  2015 bola účasť poľských posádok na jednom kole Slovenského pohára 

a už samozrejmosťou býva účasť českých posádok na dvoch pretekoch zaradených do série Česko-

Slovenského pohára. To nám umožnilo udržať ako jedinej lodnej triede tento formát pretekov. 

 Tieto preteky boli súčasťou aj Európskeho pohára lodnej triedy, kde je zaradených 20 pretekov v 10 

krajnách. V tomto roku sa podarilo slovenskej posádke po druhý krát vyhrať tento pohár a to 

konkrétne posádke Brestovský Adam – Benčeková Rebeka.  

Slovenské posádky sa zúčastnili aj medzinárodných pretekov ako Majstrovstvá sveta – kde posádka 

Baran-Kalous obsadila v ťažkých podmienkach 13.miesto a druhá posádka Brestovský Benčeková  

64.miesto zo 79 lodí. Ďalšie významné preteky, kde sa zúčastnili naše posádky, sú Majstrovstvá 

Poľska, kde posádka Brestovský-Benčeková získali titul , Majstrovstvá Česka a preteky v Ćesku 

zaradené do Európskeho poháru. 

Novinkou tejto sezóny bol prvý pokus o nábor nových jachtárov z radov mládeže – na Liptovskej 

Mare sme zorganizovali športový deň pre 35 detí zo Základnej školy na konci školského roka. Všetky 

deti sa previezli na plachetniciach a zoznámili sa s jachtingom. V podobných projektoch by sme chceli 

pokračovať a pretaviť takéto akcie aj do zvýšenia členskej základne a hlavne do rozšírenia základne 

v našej lodnej triede, ale musíme doladiť ešte zopár detailov.  

Na záver by sme chceli informovať, že sme požiadali v spolupráci so SZJ o pridelenie Majstrovstiev 

sveta  v roku 2021 a medzinárodná asociácia CIV nám vyhovela. Takže po 11. rokoch sa opäť 

uskutoční u nás svetový šampionát. 

 

Predseda ALT Vaurien Adam Brestovský 



Správa	  o	  činnosti	  ALT	  windsurfing	  2015	  
ALT	  WS	  je	  naďalej	  dlhodobo	  najlepšou	  ALT	  SZJ,	  čo	  je	  výsledok	  systematickej	  

práce	   nielen	   s	  mládežou,	   ale	   aj	   dôsledkom	   zveľaďovania	   podmienok,	   v	  ktorých	  
sa	   môžu	   pretekári	   pripravovať.	   Pozitívom	   je	   širšie	   zapojenie	   mládeže	   nielen	  
v	  účasti	  (12	  účastí	  na	  ME	  a	  MS	  tento	  rok),	  ale	  aj	  v	  medailových	  úspechoch	  ALT.	  	  

Nebudem	   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	  :	  

-‐ 2.	  miesto	  MS	  Raceboard	  kategória	  Masters	  Sopot,	  POL	  –	  Patrik	  POLLÁK	  	  
-‐ 2.	  miesto	  ME	  Raceboard	  kategória	  Masters,	  Cadiz,	  ESP	  –	  Patrik	  POLLÁK	  
-‐ 3.	  miesto	  ME	  Raceboard	  kategória	  Youth	  Cadiz,	  ESP	  –	  Bohdan	  MOLČANYI	  	  
-‐ 4.	  miesto	  ME	  Raceboard	  celkovo,	  Cadiz,	  ESP	  	  –	  Patrik	  POLLÁK	  
-‐ víťaz	  Interpohára	  	  Supercup	  Raceboard	  celkovo	  –	  Patrik	  POLLÁK	  
-‐ víťazka	  Interp.	  Supercup	  BIC	  Techno	  dievčatá	  –	  Karolína	  BERÁNKOVÁ	  
-‐ 3.	  miesto	  Interpohár	  	  Supercup	  Bic	  Techno	  celkovo	  –	  Martin	  BERÁNEK	  

Počas	   sústredení	   reprezentácie	   boli	   k	  dispozícii	   opäť	   plaváky	   a	  oplachtenia	  
BIC	   Techno	   293,	   vďaka	   čomu	   mali	   možnosť	   si	   juniorský	   olympíjsky	   komplet	  
vyskúšať	   noví	   adepti	  windsurfingu,	   ktorí	   už	  majú	   zvládnuté	   základy.	   Pretekári	  
v	  triede	   BIC	   Techno	   293	   sa	   zúčastnili	   Majstrovstiev	   Európy	   aj	   Sveta	   a	  takmer	  
kompletného	  Interpohára	  (Supercupu)	  v	  okolitých	  krajinách.	  	  

Windsurfisti	  majú	   za	   sebou	   úspešnú	   sezónu.	   Podarilo	   sa	   nám	   pritiahnuť	  
k	  pretekaniu	  v	  juniorskej	  Olympijskej	  triede	  ďalších	  mladých	  jazdcov.	  Trocha	  nás	  
mrzí	   úpadok	   účasti	   Slovenských	   pretekárov	   na	   väčších	   medzinárodných	  
pretekoch	   kontinentálnych	  majstrovstiev	   a	  majstrovstiev	   Sveta.	   Stále	   bojujeme	  
so	   zachovaním	   kontinuity	   v	  seniorskej	   OH	   triede,	   ale	   po	   jesennom	   sústredení	  
a	  ďalšej	   príprave,	   ktorá	   je	   už	   naplánovaná	   a	   bude	   nasledovať,	   by	   sa	   v	  nej	  mal	  
začať	   účastniť	   pretekov	  minimálne	   jeden	   náš	   pretekár.	   Kritickou	   v	  tomto	   roku	  
bola	  nedostatočná	  pripravenosť	  mládežníkov	  na	  morské	  podmienky,	  ktorá	  sa	  	  im	  
vypomstila	  na	  ME	  a	  MS	  v	  triede	  Techno.	  V	  tejto	  súvislosti	  je	  nevyhnutné	  odjazdiť	  
viac	  tréningových	  dní	  a	  prípadne	  aj	  pretekov	  na	  mori.	  Cieľom	  na	  nadchádzajúce	  
obdobie	  je	  udržať	  rast	  mládežníckej	  triedy	  BIC	  Techno	  a	  BIC	  techno	  Plus,	  ktorá	  je	  
novou	   Juniorskou	   triedou	   pre	   JOH	   Buenos	   Aires	   2018.	   Ďalším	   cieľom	   je	  
organizovaním	  pretekov	  v	  slalome	  (slovenský	  pohár,	  M	  SR,	  hodinovka)	  prilákať	  
k	  pretekaniu	  ďalších	  jazdcov	  na	  Slovensku.	  Dlhodobým	  cieľom	  ALT	  WS	  a	  SAW	  je,	  
aby	   sa	   na	   YOH	   v	  Buenos	   Aires	   kvalifikoval	   minimálne	   jeden	   pretekár	   alebo	  
pretekárka.	  	  

	  

V	  Košiciach	  19.12.2015	  

	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Patrik	  POLLÁK	  

	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Predseda	  SAW	  windsurfing	  



Správa o činnosti KVO Bratislava 
2015 

Do pôsobnosti KVO Bratislava patrilo v roku 2015 15 klubov. Niekoľko štatistík, zdroj sailing.sk. 

Body a štarty v roku 2015 
        Celkovo   Dospelí   Mládež   

    Body Štarty Body Štarty Body Štarty 

101 Slovan 261604 127 199954 96 61650 31 

103 Tatran 363536 143 91311 39 272225 104 

104 STU 21106 14 21106 14     

105 Dynamo 287117 135 274703 123 12414 12 

106 Senec 9157 12 8854 11 303 1 

122 JK48N 655 1 655 1     

129 Yachter 130739 43 130739 43     

134 Brutal Fish 35134 15 35134 15     

140 K-finance 31557 14 31557 14     

142 Stribog 59549 35 59549 35     

    1073914 539 853562 391 346592 148 

 

Necítim sa kompetentný hodnotiť sezónu 2015 v prípade klubov, ktoré sa zaoberajú iba námorným 

jachtingom, preto prikladám porovnanie výsledkov v rokoch 2009 – 2015 so započítaním iba tých 

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

najmä pre mládežnícky jachting. 

Porovnanie výsledkov klubov, ktoré majú väzbu na Slnečné jazerá v Senci 
    Celkové výsledky 

                 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

    Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty 

101 Slovan 409153 200 491486 222 607771 225 233372 104 260818 112 170587 111 261604 127 

103 Tatran 380460 200 349859 183 404135 160 344064 124 332322 170 296099 131 363536 143 

104 STU 18414 19 2886 4     4730 1     9978 4 21106 14 

105 Dynamo 62088 42 119826 61 96728 57 40953 31 326560 119 281671 112 287117 135 

106 Senec 13121 9 0 2 25664 6 4322 2 4486 5 7896 8 9157 12 

    883236 470 964057 472 1134298 448 627441 262 924186 406 766231 366 942520 431 

Výsledky mládeže 
                 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

    Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty 

101 Slovan 140241 83 206829 113 258991 46 107227 54 84727 49 38765 36 61650 31 

103 Tatran 229311 122 252407 137 308966 119 281957 100 144215 73 182102 79 272225 104 

104 STU 957 2                         

105 Dynamo                 2625 4 1489 5 12414 12 

106 Senec                 415 1     303 1 

    370509 207 459236 250 567957 165 389184 154 231982 127 222356 120 346592 148 

 



Počty medailí získaných pretekármi seneckých klubov z MMSR a SP 2015 

MSR 2015 
              

 
Okruhové lode Námorné a kajutové lode 

Okruhové 
lode 

Námorné 
+ KJP 

  420 F LAR Q VAU RAC BIC Spolu F35 F45 Micro KJP Spolu Percentá úspešnosti 

1 2 0 1 2 0 0 0 5 0 7   2 9 62,50% 47,37% 

2 2 1 2 2 0 0 0 7 4 9   0 13 87,50% 68,42% 

3 2 1 2 0 0 0 0 5 0 8   0 8 62,50% 42,11% 

 
6 2 5 4 0 0 0 17 4 24   2 30 70,83% 52,63% 

SP 2015 
              

 
Okruhové lode Námorné a kajutové lode 

Okruhové 
lode 

Námorné 
+ KJP 

  420 F LAR Q VAU RAC BIC   F35 F45 Micro KJP Spolu Percentá úspešnosti 

1 2 1 2 3 0 0 0 8 2 5   0 7 88,89% 58,33% 

2 2 0 1 2 0 0 0 5 0 7   0 7 55,56% 53,85% 

3 2 1 2 0 0 0 0 5 2 2   0 4 55,56% 44,44% 

 
6 2 5 5 0 0 0 18 4 14 0 0 18 66,67% 52,94% 

 
Z uvedených štatistík je zrejmé, že najmä v okruhovom jachtingu získali seneckí pretekári viac ako dve 

tretiny všetkých rozdaných medailí, v jachtingu námorných a kajutových lodí viac, ako polovicu. 

Pretekári triedy Optimist sa zúčastnili Majstrovstiev sveta v Poľsku a Patrik Meliš sa zúčastnil na 

prelome rokov ISAF Youth Worlds v triede Laser Radial v Malajzii. 

 

Graf vývoja získaných bodov
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Graf vývoja štartov.

 

 

V minulom roku začalo v Senci pracovať tréningové centrum mládeže pod vedením Janka Vargu 

s veľmi sľubnými výsledkami. Deti by sa mali v roku 2016 vo výraznejšej miere zúčastňovať pretekov, 

čo by malo podporiť nastúpený trend v počte štartov mládeže. 

V Bratislave, 25. januára 2015. 

Milan Boroš 
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Správa pre GZ SZJ  6. 2. 2016 
 
 

Správa o činnosti KVO Domaša 
 
 
Z pohľadu plnenia uznesení GZ SZJ možno konštatovať, že jachtárska sezóna 2015 na Domaší 
nebola tak úspešná,  ako v roku 2014. 
 

                           2011          2012         2013             2014         2015 
Počet regát                                                 20             19             17                 20            18 
Počet pretekárov                                       127           117           111               212           141 
Počet logaritmických bodov                 717683      592651      502622        1019041     737 835 
 
Z plánovaných 33 jachtárskych regát  v roku 2015 sa podarilo odjazdi ť len 18  regát . 
Neuskuto čnilio sa 15 plánovaných regát. Pokles po čtu jachtárov, ktorí sú ťažili na Domaší bol 
spôsobený tým, že sa v lete pre nepriaznivé po časie (bezvetrie prakticky každý víkend) 
neodjazdilo 15 regát a tiež tým , že v roku 2014 bo la na Domaši VCS kde bola vyššia ú časť 
jachtárov. 
Pozitívom bol nástup novej surfistickej generácie v  lodnej triede BIC Techno. V uvedenej 
lodnej triede sa podaril ve ľmi pekný pretek Supercup 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 2015 sa stal Patrik 
Pollák  z ATU Košice, ktorý vyjazdil 34 280 bodov v piatich regatách.  Konečný rebríček súťaže 
o jachtára Domaše 2015 bol zverejnený na www.sailing.sk. 
 
K úspechom jachtárov z Domaše v sezóne 2015 patrí aj to, že majstrami SR v lodnej triede BIC 
Techno sa stal Oliver Čarny, v triede RAC Patrik Pollák, v triede Finn Sla vo Sopuch, v triede 
KJP Daniel Kriš, Peter Čižik, Michal Hrubý a Kamil Kollár. 
Martin Beránek a Patrik Pollák sa stali aj ví ťazmi Slovenského pohára v triede BIC Techno 
a RAC. 
  
V hodnotení oddielov, ktoré súťažili v regatách na Domaši boli najaktívnejší: 
1.ATU Košice                     
2.JK Prešov 
3. YC Zátoka 
Najúspešnejšou žiačkou sezóny 2015 bola                            Karolinka Beránková , ATU KE 
Najúspešnejší žiak sezóny 2015 bol                                      Oliver Čarný ATU KE 
Najúspešnejšou ženou sezóny 2015 bola                               Ika Makuchová , YC Zátoka 
Najviac štartov v regatách 2015 na Domaši mali                     Peter Beránek a Milan Duchnovský ATU 
Martin Beránek z, ATU Košice, bol v bodovom porovnaní s rokom 2014 skokanom roka.. 
 

1. Medzi pozitíva sezóny 2015 musíme zaradiť letné náborové tábory detí a mládeže,ktoré začali 
organizovať akademici z TU Košice.Úspešne prebehli aj tréningové sústredenia organizované 
tým istým jachtárskym klubom. 

2. Slabá bola na druhej strane účasť finárov na regatách na Domaši. Majitelia starých lodí si 
nechcú merať sily s devoťákmi a finári všeobecne prestali chodiť na trojkové a štvorkové 
preteky. Mrzí najmä to,že štrtý rok po sebe nemáme v lodnej triede FINN majstra oblasti, lebo 
nikto na regatu neprišiel . 

 
Technické zabezpečenie regát na Domaši sa podarilo zlepšiť novým motorovým člnom, ktorý bude 
zabezpečovať regaty  ATU Košice, čo sme  hodnotili ako čin roka.  
 
Aj samotný areál ATU Košice v k.ú.Holčíkovce ,kde surfisti odpracovali stovky brigádnických hodín je 
veľmi dôležitým počinom pre ďalšiu aktivizáciu členskej základne, ako aj rozvoja jachtingu na Domaši 
a vytvára predpoklad pre úspešné zvládnutie nasledujúcej sezóny. 
 
V Prešove 28.1.2016 
Miroslav Mokáň, KVO Domaša 



správa KVO Orava 2015

KVO Orava tvoria nasledovné kluby:  Yacht club Orava , Yacht club H2O Centrum Námestovo , TJ JK Slávia Dolný 

Kubín, Jacht klub Trenčín, JK NIžná, YC Považská Bystrica, YC Martin,  KJ Žilina, KJ Orava.

Z plánovaných 7 jachtárskych  pretekov  v roku 2015 sa na Orave podarilo uskutočniť 6 pretekov. Jeden preteky sa 

neuskutočnil z dôvodu neúčasti lodí . Na preteky prišla len jedna posádka.

Medzi stabilne najväčšie preteky v okruhovom jachtingu na Orave patria preteky Interpohár  ktorého sa v roku 2015

zúčastnilo 32 posádok v 2 lodných triedach. Negatívom tohto pretekov bolo slabšie  technické zabezpečenie na 

brehu i na vode. Od organizátora pretekov, pretekár  očakáva možnosť pripojenia na elektrickú energiu či sprchu 

s teplou vodou . Na preteky kde pretekajú pretekári do 15 rokov je potrebné zabezpečiť viac motorových člnov pre 

pretekovú komisiu i záchranu.

Ďalšie veľké preteky ktoré sa uskutočnili boli preteky MMSR v triedach Kajutové plachetnice a Micro class kde sa 

zúčastnilo 19 kajutových lodí a 15 lodí triedy Micro class.   Preteky boli zorganizované v štandardnej kvalite . 

Negatívom bolo rozdelenie pretekárov na dve miesta. V rámci týchto pretekov sa uskutočnili  aj preteky európskeho 

pohára v lodnej triede MIcro. Tento pretek nebol súčasťou termínového kalendára SZJ. Pri vyhodnocovaní pretekov 

v lodnej triede Micro class  boli vyhodnotené kategórie v rozpore s rozpisom pretekov i všeobecne zaužívaným 

štandardom vyhodnotenia minimálne 5 lodí v kategórii. 

Preteky sa organizovali v spolupráci KVO Orava, kde finančné prostriedky poskytli viaceré kluby KVO Orava  a tieto 

finančné prostriedky neboli transparentne použité a vyúčtované zo strany KJ Žilina. Deklarovaný generálny sponzor 

Yacht Travel ktorého nálepky museli byť na lodiach v skutočnosti propagoval samého seba a klub jachtingu Žilina  na 

akciách v Žiline a na organizáciu majstrovstiev neprispel žiadnou sumou.

Posledné väčšie preteky boli preteky o pohár Matúša Čáka kde sa zúčastnilo 10 lodí

V hodnotení oddielov, ktoré súťažili v regatách na Orave  boli najaktívnejší: 

1.YC Martin 

2. YACHT CLUB ORAVA

3. JK Nižná jachtársky oddiel

Najúspešnejšou žiačkou sezóny 2015 bola Benčeková Soňa , . YACHT CLUB ORAVA

Najúspešnejším jachtárom sezóny 2015 bol Zdeno Novák, . JK Nižná, ktorý je súčasne aj víťazom Slovenského pohára 

v kajutových plachetniciach.

Technické zabezpečenie regát na Orave sa uskutočňovalo pomocou Hausbotu  Ľuda Planetu. Veľkú pomoc 

predstavoval motorový čln od Ondreja Lenárta. Ostatné motorové člny na zabezpečenie pretekov boli  zapožičané od 

TJ Slávia Dolný Kubín a od súkromných osôb.

Sezónu 2015 hodnotím ako dobrú s rezervami hlavne v nábore nových jachtárov a účasti na pretekoch posádok z 

miestnych klubov. Otázkou ostáva organizovanie spoločných pretekov pod záštitou KVO.

Na základe netransparentnosti vyúčtovania financií MMSR KJP a MIcro a postoju ostatných klubov,  som sa vzdal 

funkcie predsedu KVO Orava ku 2.10.2015. 

V Námestove  2.10.2015

Ing. Igor Lehota 



KVO Liptovská Mara 2015 
V priebehu r. 2015 bolo na L..Mare usporiadaných 14 pretekov, z čoho najviac usporiadal jachtklub 

LIMAR -8, JACHTKLUB LIPTOVSKÁ MARA a TJ FATRAN usporiadali po tri preteky. Priebežne prebiehali 

na L.Mare tréningy mládeže na Optimistoch, vždy v stredu a cez víkend, pričom každý víkendový 

tréning bol ukončený pretekom s koef. 2 až 3. Preteky neboli celkom regulérne, nakoľko časť 

pretekárov musel do cieľa dopratať trenér, ale účelu nazbierať maximum bodov poslúžili. Utešene 

narástol počet štartov mládeže a počet bodov.  V priebehu sezóny došlo na návrh ALT Optimist aj 

k úprave smernice, na základe ktorej sú klubom rozdeľované financie tak, že peniaze za mládež sa pre 

triedu Optimist  /aj BIC TECHNO/ zdvojnásobili, aj keď mládež bola zvýhodnená aj predtým.  Na túto 

skutočnosť upozornil Patrik Polák.  

   Týmto nechcem zhadzovať nesporné výsledky, ktoré boli dosiahnuté pri výchove mládeže. Žiaľ, 

takýto prístup ale neprispieva k dobrým vzťahom medzi klubmi ani lodnými triedami. 

   Zmeny financovania v priebehu sezóny zo strany tých, ktorí financie aj čerpajú, je minimálne 

neetické, ak nie priamo nezákonné. 

   Väčšina z nás pamätá dobu, keď všetky ekonomické smernice a hospodárenie zväzu musela 

schvalovať tzv. rada SYZ, v ktorej mal výkonný výbor menšinu. Táto rada vznikla ako opatrenie, ktoré 

malo zabrániť výkonnému výboru hospodáriť svojvolne. Rada bola pred niekoľkými rokmi  zrušená 

s tým, že je zbytočná, kedže je GZ každoročné. Bola by to pravda, keby GZ prevzalo  schvalovanie 

smerníc a hospodárenia. V skutočnosti to všetko robí výkonný výbor, a ako vidíme, mení pravidlá aj 

za pochodu. 

   Pretože ale členovia výkonného výboru ako osoby aj významne čerpajú financie na základe týchto 

smerníc, ktoré schválili a aj menia podľa potreby /napr. na trenérsku činnosť/, určite nie je správne, 

aby mali také právomoci. Aj vláda musí návrhy zákonov a rozpočtu predkladať na schválenie 

parlamentu.  

   Aj funkcia KVO bola vytvorená, aby sa zástupcovia oblastí spolu so zástupcami ALT a výkonným 

výborom stali členmi Rady SYZ. Funkcia KVO sa po zrušení Rady  stala formálnou. KVO slúži len na 

sprostredkovanie návrhu CTL, pričom je bežne klubmi ignorovaný /viď pretek MIKRO navrhnutý na L. 

Maru, o ktorom som sa dozvedel len náhodou a ktorý je v termíne iného preteku/. 

   Takáto formálna funkcia je podľa môjho názoru nepotrebná, a preto týmto vystúpením v tejto 

funkcii končím.  

   Ešte k tzv. Velkej cene:  

Nútenie ALT k účasti na VC, o ktorej mieste a termíne  nerozhodujú je nezmysel. Je to len absolutne 

nehospodárne  míňanie štátnych peňazí – dotácie 3300 eur, lebo v skutočnosti si každá ALT zo 

štartovného, ktoré je obvyklé na MMSR vie takéto majstrovstvá usporiadať aj sama. Kde potom 

zmizne dotácia? 

   ALT sa asi budú musieť obrátiť priamo na ministerstvo školstva a požiadať o rozdelenie dotácie tak, 

aby si mohli o MSR rozhodnúť samé.                                        Ing.Jan Hlavsa 
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                                       Správa o činnosti   KVO   Z. Šírava 
                                                      za rok 2015 
 Kluby, ktoré boli činné v jachtingu r. 2015 na Z.Šírave sú už tradičné,ako: 302- 
Cassovia  Yacht  Club Košice, 312-ŠZ. TJ. Metropol Košice, 314 – Jacht klub Šírava   
317- First Yacht Club Sobrance, 325 – Jacht klub TATUM  MI , 326- Jacht klub Sob- 
rance. 
Sezóna r.2015 pre jachting na Z.Šírave bola veľmi atypická a keď sa obzrieme dozadu 
tak sa to ani nedá porovnať,jedine s tým,že po revolúcii boli nejaké dva roky skoro bez 
jachtingu. Vypustenie vody na min. hĺbku ,keď mola boli na suchu  a oprava výpust- 
ného objektu aj s konkurzom trvala päť mesiacov. 
Z plánovaných 22 pretekov sa odjazdilo 8 pretekov,ale boli to tie najdôležitejšie. Modrá 
stuha Z.Šíravy,o Pohár Z.Šíravy a  Majstrovstvá oblasti zabezpečil  klub TATUM na  
 veľmi dobrej úrovni, čo potvrdila aj účasť 13 posádok.Pretek  Old Boys už 2 roky org. 
 T.J. Metropol, získava na popularite a to aj vďaka sponzorovi. Začiatkom augusta 
nás čakal už 28 ročník pretekuV.C. TOP 24 hod./ už by si zaslúžil aj 4.koeficient./.s úča- 
sťou 10.posádok a donáškov gulášu až na palubu za jazdy,čo si posádky pochvalovali. 
Augustový vietor cez víkendy neprišiel,no dovolil si zafúkať od nedeli poobede do 
piatku. Sobranská kotva ako SP-5 v KJP organizovaná J.K. Sobrance v najlepšie vyba- 
venom rekrea. zariadení „ Glamur“  nám v sobotu pripravila celodenný dážď bez vetra. 
No nedeľa si to vynahradila , ale odjazdilo sa to bez 3 lodí.  
Náš najstarší pretek- O Vinianský strapec 38 ročník ukázal,že na Z.Šírave sú preteky 
na vysokej úrovni, o čom nás zase presvedčili Macurovci.Od tr. Bic-Techno,Finn, RAC- 
Racebord až po KJP v SP-5 s účasťou 13 posádok a 48 pretekajúcich. 
Posledné preteky neboli organizované,aj more volalo zajazdiť si.Luboš Kurej a Martin 
Kolesár v posádke na MMSR v tr. F 35 vo Vodiciach  1. miesto. Tešíme sa z úspechov 
šíravských jachtárov ktoré dosiahli v rámci Slovenska a to Potúcky Martin ml. Potúcky 
Juraj str.Kurej Luboš,Kolesár Martin,Kolesárová Silvia,Mana Marian,Lukáš Kurej, Kincel 
Peter. Luboš Kurej účasťou na Chorvatskej Regate Jabuka  pri účasti 104 lodí z 9 štátov 
ako člen posádky získal  1. miesto 12708 log.bodov. 
V účasti počtu lodí je sila, a to bodová /to je zatial zmysel /. Na Z.Šírave je 32 ks KJP 
ale na preteky príde najviac 15 lodí. Po Šírave jazdí ďalších 10 a nepojazdných 5-6 ks 
ale nie preto že sú nepojazdné,ale nemá už kto jazdiť. 
Pre rok 2016 máme pre jachtárov dobrú správu,výpust vody zo Šíravy je už opravený 
a voda sa napúšťa už teraz.Vodohospodárske  zariadenie a.s. potvrdilo, že voda bude 
počas celej sezóny 2016.Katastrófa sa zažehnala,ale vynárajú sa ďalšie,samozrejme 
finančné.Na Z.Šírave nevlastní ani jeden klub záchranný čln dostatočné veľký.Rek- 
reačné zariad. Z.Š. má záchranný čln 6m dlhý,motor 115HP,vybavený na záchranu 
s certifikovaným záchrancom a vodičom.Ale maličkosť-100.-eur.na deň,+benzín x 3dni 
t.j. 300.-eur.a keď sa nemýlim tak SZJ VV prideluje na MM SR KJP  na celé majstr. túto  
čiastku.Tak, asi ho objedname a všetci sa prídeme  pozerať ako stojí pri brehu 3dni.  
/ veď ani na benzín nebude/. Môže nám niekto vysvetliť,kde spotrebuje okruhový jachting 
3.000.-eur. na MSR .napr. Orava,Kováčova? S tým ,že to su financie na mládež,už by 
trebalo prestať. Vôbec nie je problém na 5 KJP zobrať po 5 detí a robiť jachtársky výcvik. 
Bude ich viac ako Q na Slovensku. Ináč, aj tak veľa dobrých okruhových jachtárov končí 
na kajutových plachetniciach,či doma ,alebo na mori. 
 
      Za porozumenie ďakujeme,ostávame s pozdravom dobrý vietor do plachiet,stopu 
vody pod kýlom a šťastný návrat do prístavu. 
 
            Z. Šírava    02.02.2016                     Marian  Kollár   KVO     Z.Šírava 



 
 
 
   
 


