ZÁPISNICA
zo zasadnutia Jesenného Snemu
Východoslovenskej Hasičskej Superligy
konaného dňa 7.11.2015 v Hrabovci
Dňa 7. novembra 2015 sa uskutočnilo zasadnutie Jesenného Snemu Východoslovenskej
hasičskej superligy /ďalej aj „VHSL“/, kde na úvod všetkých prítomných privítal predseda ligy
Vladimír Mikula, ktorý všetkým poprial príjemné a ničím nerušené zasadnutie.
Na základe kontroly prezenčnej listiny boli na Jarnom Sneme VHSL prítomní 25
zástupcovia hasičských družstiev. Hlasovacie právo malo tak dokopy 25 členov snemu.
Vladimír Mikula ako predseda ligy po otvorení snemu poveril člena revíznej komisie
Mateja Šarišského vedením jesenného snemu. Po súhlasnom stanovisku Mateja Šarišského snem
pokračoval oboznámením sa s programom, ktorý aj sám Matej Šarišský prezentoval
v nasledujúcom znení:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Zhodnotenie ročníka 2015
Finančná správa
Sponzori VHSL 2015/2016
Kalendár 2016
Pravidlá zmena / doplnenie
Diskusia

Zástupca DHZ Vtáčkovce pán Vladimír Beňo navrhol vymeniť 5. bod programu so 6.
bodom. Poverený Matej Šarišský dal následne hlasovať za zmenu programu.
Za tento program hlasovalo 20 členov, 0 bolo proti a 5 sa zdržalo hlasovania.
Po hlasovaní sa následne rokovanie pokračovalo podľa zmeneného programu. Po krátkom
príhovore predsedu ligy Vladimíra Mikulu nasledovalo zhodnotenie sezóny 2015 v podaní
podpredsedu Matúša Martona. V tejto časti boli postupne hodnotené jednotlivé kolá sezóny 2015,
kedy boli vytknuté nedostatky, na ktoré si organizátori musia dávať väčší pozor, ale zároveň bolo
povedané, čo bolo dobré a prispelo k vyššej úrovni jednotlivých kôl. Za najväčší nedostatok
viacerých kôl bolo označené nedostatočné ozvučenie. Apel na všetky družstvá bol prezentovaný
v podobne nutnosti si vopred dohodnúť rozhodcov na jednotlivé kolá, avšak hlavne na pozícii

štartér.
V ďalšom bode poverený pokladník VHSL Peter Chlebovský oboznámil prítomných
členov snemu s finančnou správou ligy za rok 2015. Všetkým bola predložená príloha, kde mali
možnosť vidieť príjmy a výdaje za rok 2015. Konečný stav finančných prostriedkov k 7.11.2015
je 499,47 €.
Štvrtý bod programu Sponzori VSHL 2015/2016 prezentoval predseda ligy Vladimír
Mikula, ktorý zrekapituloval čo od ktorého sponzora VHSL v roku 2015 dostala, či už šlo
o finančné prostriedky ako v prípade spoločnosti Baumann Slovakia s.r.o. a Archanjel, alebo
vecné ceny či iné benefity v prípade ostatných sponzorov uvedených nižšie v zozname
sponzorov.
Vladimír Mikula osobne poďakoval generálnemu sponzorovi VHSL v roku 2015,
spoločnosti BAUMANN Slovakia s.r.o., ktorý lige na začiatku sezóny prispel do pokladnice
sponzorským príspevkom 500 €.
Zoznam sponzorov v sezóne 2015













Generálny sponzor BAUMANN SLOVAKIA s.r.o.
Válek Autosport
Bison
Dobrovolnihasici.sk
Nevřela – servis hasičskej techniky
Maad trofeje
Sportfire
Šelma časomiery p. Gombár
Archanjel
Rhea
Ján Semančík
SEDEM - reklamná agentúra

Nasledoval piaty bod programu Pravidlá doplnenie/zmena. V tomto bode boli
prezentované návrhy výboru VHSL na doplnenie či zmenu v aktuálnej Smernice VHSL
o fungovaní a súťažnom poriadku.





Hlasovanie o zmene pravidiel v tom, že náradie sa nemôže dotýkať zeme ( najmä
savica sa nebude môcť dotýkať zeme ) /19 hlasov – za, 0 – sa zdržalo, 6 – proti/
Hlasovanie za doplnenie a posun bodového hodnotenia družstiev v kategórii muži – za
umiestnenie na 6. mieste – 10 bodov namiesto doterajších 9 bodov, 7. miesto 9 bodov
atď.. /25 - za, 0 – sa zdržal, 0 - proti/
Hlasovanie o obložení základne z každej strany tak, aby po obvode neboli žiadne








otvory. Návrh bol odôvodnený predovšetkým bezpečnosťou a predchádzaniu
možných úrazov. /24 - za, 1 – sa zdržal, 0 – proti/
Návrh na zákaz koberca na povrchu základne – tento bod otvoril viaceré otázky
ohľadom povrchu základne a preto bol presunutý na jarný snem z dôvodu potreby
dopracovania komplexnej úpravy
Výslovné doplnenie úpravy o tom ako postupovať, ak sa druhé kolo napríklad kvôli
počasiu nemôže uskutočniť. – V prípade nemožnosti uskutočniť všetky súťažné
pokusy druhého kola, je výsledné poradie určené podľa výsledných časov
dosiahnutých družstvami v prvom kole. /25 za, 0 – sa zdržalo, 0 bolo proti/.
Svetlá signalizujúce zostrek terča musia byť umiestnené na konštrukcii terčov, tak aby
boli v zornom poli prúdara. /24 – za, 1 – zdržal sa, 0 – proti/
Úprava rozmerov nádrže na vodu. Povinná tzv. „malá kaďa“ o veľkosti výška: pevne
80 cm, šírka: minimálne 80 cm a zároveň objem minimálne 800 l a maximálne 1100 l,
pričom najdlhšia strana kade musí byť umiestnená kolmo na trať. /25 – za, 0 – zdržal
sa, 0 - proti/
Počas rokovania museli odísť dvaja zástupcovia ligových družstiev s hlasovacím
právom a preto sa zmenil počet prítomných hlasujúcich na 23.













Maximálna veľkosť oka na site koša je 10mm x 10mm pričom sito koša musí byť
umiestnené na pôvodnom mieste v prednej časti sacieho koša. /22 - za, 1 – zdržal sa,
0 – proti/
Hlavný rozhodca ligy Pavol Tvarovský svoj návrh prednesený až na sneme o tom, aby
sito sacieho koša muselo byť z vonkajšej strany voľné bez akýchkoľvek predmetov
pred sitom a/alebo na prednej strane sita koša, po rozvírenej diskusii stiahol
z hlasovania s tým, že ohľadom toho bude potrebná hlbšia diskusia na ktorú bude
priestor do Jarného snemu.
Zavedenie povinnosti družstva byť jednotne ustrojené a dres musí byť zastrčený za
nohavicami – po diskusii bolo stiahnuté z hlasovania z dôvodu, že povinnosť
jednotného ustrojenia je zakotvená v už aktuálne platnej Smernici VHSL a povinné
zastrčenie dresu nepovažovala väčšina prítomných za potrebné regulovať.
Úprava parametrov savicového šrúbenia. Savicové šrúbenie pri koši musí mať min.
2,5 závita a celková dĺžka šrubenia od límca mže byť maximálne 4,5 cm. /20 - za, 0 –
zdržal sa, 3 – proti/
Zavedenie hmotnej zodpovednosti za predmety vo vlastníctve a dispozícii VHSL,
ktoré sa medzi jednotlivými kolami VHSL vypožičiava organizátorom a títo si ich
počas ligového ročníka odovzdávajú (bannery, beachflags, náradie, štart. pištole atď.)
– hlasovanie presunuté na jarný snem VHSL
Hlasovanie o zmenách v štartovom poradí len z vážnych dôvodov a iba so súhlasom
rozhodcu na prípravnej základni a najneskôr do štartu prvého družstva – po rozsiahlej

diskusii bolo hlasovanie presunuté na jarný snem VHSL s tým, že je potrebné túto
otázku upraviť komplexne.
- Bola vyslovená požiadavka zohľadniť prípady keď družstvá niekedy na niektoré
ligové kolá cestujú veľké vzdialenosti čo je časovo náročné. Taktiež zo strany
niektorých účastníkov bola požiadavka na zohľadnenie účasti aj v inej lige a s tým
súvisiace časovo náročné presuny.
- Bola prednesená požiadavka na prednostné prihlasovanie na štartovku pre ligové
družstvá a to rovnako v súvislosti s dlhými presunmi, účasťou v inej lige
a komplikáciami pri kolách kde je 35 a viac súťažných družstiev.
- Hovorilo sa aj o návrhu na prednostné prihlasovanie účastníkov VHSL na
štartovku napr. počas prvej hodiny od spustenia štartovky. S týmto návrhom viac
menej všetci súhlasili až na účastníka zastupujúceho družstvo Šarišských
Michaľan.
Konečné závery neboli prijaté ale väčšina prítomných neodmietala prednostné
prihlasovanie účastníkov VHSL na štartovku. Úprava zmien pri štartovom poradí a pri
prihlasovaní na štartovku bude predmetom diskusie do jarného snemu. Treba
pripomenúť, že Výbor sa vždy snažil vyjsť nápomocné súťažným družstvám ktoré
mali v opodstatnených prípadoch problém dostaviť sa včas na súťaž prípadne
potrebovali skôr odísť zo súťažného kola. Zo strany Výboru VHSL ako aj prítomných
rozhodcov však bolo prednesené jednoznačné stanovisko, že súčasnú prax pri
zmenách štartového poradia je nevyhnutné sprísniť a zmeniť, pretože dochádza
k zneužívaniu a znemožňuje to plynulý priebeh jednotlivých kôl a vyvoláva aj
nespokojnosť súťažných družstiev. Dôraz bude na to, aby každé družstvo ktoré bude
žiadať o zmenu v poradí muselo svoju žiadosť predniesť vopred a nie v deň súťaže,
počas súťaže sa zmeny v štartovom poradí majú uskutočňovať minimálne a vo
výnimočných prípadoch.


Zápisnica technickej komisie sa bude odovzdávať po každom kole zapisovateľovi,
ktorý ju spoločne so zápisnicou o vypožičaní súťažiaceho na ligovom kole po
skončení súťaže odovzdá členovi výboru VHSL – bolo stiahnuté z hlasovania
z dôvodu, že toto nariadenie bude zapracovane do Smernice v jari pred sezónou 2016.

Konkrétne znenie odhlasovaných zmien pravidiel bude vypracované do jarného
snemu. Po jarnom Sneme budú zmeny schválené na jesennom sneme zapracované
do znenia pravidiel.
Po zmene a doplnení pravidiel nasledoval šiesty bod programu Kalendár 2016.
Predbežné dátumy konania jednotlivých kôl zverejnil Výbor VHSL na facebookovej stránke ligy
niekoľko dní pred konaním snemu, kde vyzval možných záujemcov o organizovania toho,
ktorého kola v sezóne 2015, aby svoje predbežné rezervácie posielali na mail ligy. Do dňa
konania snemu na mail ligy boli doručené tri rezervácie o usporiadanie kôl.

Po zverejnení dátumov prítomným členom snemu sa vzájomnou dohodou dospelo
prideleniu jednotlivých ligových kôl pre sezónu 2016 nasledovne:
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo

8.5.2016
22.5.2016
4.6.2016
19.6.2016
26.6.2016
10.7.2016
31.7.2016
6.8.2016
21.8.2016
10.9.2016

Reľov
Hankovce
Zlaté
Terňa
Sveržov
Ľubovec
Hermanovce
Rokytov
Neobsadený organizátor
Hrabovec

Dátum 21.8.2016, konkrétne 9. kolo VHSL ostalo ako jediné neobsadené a výbor VHSL
pracuje na tom, aby sa našiel vhodný organizátor pre jeho usporiadanie.
Hasiči z Hrabovca ako jediní prejavili ochotu a chuť organizovať finálové kolo v sezóne
2016, avšak z organizačných a technických dôvodov nevedeli definitívne potvrdiť či budú môcť
finálové kolo usporiadať v dátume 10.9.2016. Výbor VHSL preto prisľúbil úzku spoluprácu a čo
najskoršie vyjadrenie k možnosti usporiadať finále v danom termíne a nájdenie vhodného
riešenia.
Ako posledný bod programu bola Diskusia. Predseda ligy Vladimír Mikula a Výbor
VHSL predniesol v diskusii niekoľko bodov, ktoré bolo potrebné s prítomnými členmi snemu
prerokovať. Predseda ligy v tomto bode programu následne vyzval všetkých prítomných, aby
vyjadrili svoje pripomienky a návrhy, ktoré považujú za potrebné doplniť a prerokovať.
Možno uviesť, že už počas celého snemu sa rokovanie o jednotlivých bodoch programu
viedlo otvorene s množstvom argumentov a pripomienok.
V prvom bode diskusie sa rozoberala spoľahlivosť časomier na jednotlivých kolách
VHSL, rovnako boli ešte raz prezentované dôvody prečo sa po 4. kole v Šarišských Michaľanoch
kolo neanulovalo a po 6. kole v Nižných Ružbachoch áno. Pán Vladimír Beňo navrhol výboru
VHSL vyžiadať si od pána Gombára (Šelma časomiery) cenovú ponuku na zakúpenie ligovej
časomiery pri ktorej by meraný čas bol trojnásobne zálohovaný. Hlavný rozhodca VHSL Pavol
Tvarovský mu oponoval, že problémy ktoré vznikli v tomto ročníku VHSL pri časomierach
neboli spôsobené nedostatočným zálohovaním, ale technickou poruchou terčov ktorej nastanie
nevie žiaľ nikto ovplyvniť, aspoň určite nie pri aktuálnych nákladoch na zhotovenie a výdavkoch
ktoré sú družstvá schopné vynaložiť na kúpu či zapožičanie časomiery. Navrhol, že daný problém
by pomohlo vyriešiť ak by organizátor kola dokázal zabezpečiť dve identické časomiery od
jedného výrobcu.

Úlohy organizátora na kole VHSL a postavenie výboru bol druhý bod v diskusii, kde
výbor poukázal na úlohy organizátora, ktorý má mať na zodpovednosti celú organizáciu kola
a jeho úspešné zvládnutie a Výbor má byť kontrolným článkom, ktorý v prípade vzniku protestov
alebo iných udalostí, ktoré by mohli spôsobiť nespravodlivé a nešportové výsledky či správanie
sa má týmito skutočnosťami zaoberať. Úlohou Výboru nie je organizovať dané kolo, za
organizáciu a priebeh jednotlivých kôl zodpovedá predovšetým organizátor daného kola. Týmto
Výbor reagoval na množiace sa pripomienky súťažiacich adresované počas kôl priamo Výboru
aby ich vyriešil a to aj pri menších technických či organizačných komplikáciach. Súťažiaci sa
vždy môžu obrátiť na Výbor ale je potrebné vidieť hlavnú úlohu organizátora daného kola.
Hlavný rozhodca VHSL Pavol Tvarovský v ďalšom bode rozoberal potrebu si na
jednotlivé kolá vyberať rozhodcov, ktorí ovládajú Smernicu VHSL a majú aj dostatočné prakticé
skúsenosti z ligových kôl VHSL alebo iných súťaží na požadovanej úrovni. Prítomných členov
informoval o plánovanom stretnutí či „školení“ rozhodcov, ktorí budú mať záujem sa aktívne
zúčastňovať ako rozhodcovia jednotlivých kôl VHSL. Stretnutie je plánované počas zimných
mesiacov a ako povedal, bude informovať možných záujemcov o jeho konaní, obsahu a forme.
Taktiež požiadal prítomných o zaslanie prípadných návrhov vhodných kandidátov na rozšírenie
a skvalitnenie radov rozhodcov.
Výbor predniesol snemu vo štvrtom bode diskusie tému požičiavania súťažiacich. Po
minuloročnom odhlasovaní snemom o maximálnom povolení požičať si súťažiaceho počas
sezóny maximálne na 50% kôl, sa v sezóne 2015 stratila idea vzniku tohto pravidla, ktorá
spočívala v nahradení jedného člena z iného družstva v prípade zranenia či z iných závažných
dôvodov. Výbor VHSL vyzval prítomných na ich názor a možné riešenie tejto situácie ak
nechceme ísť smerom zavedenia súpisiek jednotlivých tímov. V diskusii zazneli viaceré varianty
riešenia tohto problému. Prítomní členovia sa s Výborom zhodli na posunutí prerokovania tejto
otázky na jarný snem VHSL, kde sa prednesú konkrétne varianty riešenia tohto problému.
Posledným bodom v diskusii zo strany výboru VHSL bolo prerokovanie systému
štartovania pri pevnom štarte (1 štartér), kde výbor poukázal na systém štartovania, ktorý by mal
byť tiež predmetom už spomínaného „školenia rozhodcov“.
Do programu bola zaradená aj výhodná cenová ponuka od Andreja Hankovského na
kvalitné videozáznamy z jednotlivých kôl VHSL. Ponuku ktorá bola prezentovaná môže každý
účastník VHSL v prípade záujmu v budúcnosti využiť.
Počas rozsiahleho niekoľko hodinového zasadnutia snemu bolo v priebehu rokovania aj
pri jednotlivých bodoch prediskutovaných mnoho pripomienok a návrhov družstiev.
Po ukončení diskusie predseda ligy Vladimír Mikula prešiel k poslednému bodu
programu Záver, v ktorom sa poďakoval zúčastneným a zaželal im šťastnú cestu domov.

Prílohou tejto zápisnice je Prezenčná listina z rokovania tohto Snemu.
Táto zápisnica sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, jedna pre vlastnú evidenciu VHSL,
druhá na preukázanie skutočností, ktoré sú obsahom tejto zápisnice tretím osobám.
V Hrabovci, dňa 7.11.2015

______________________
Dorota Janteková – zapisovateľ

Za správnosť obsahu overovateľ,

V ................................... , dňa ...........................

_____________________
/meno a priezvisko/

___________________
/podpis/

V ................................... , dňa ...........................

_____________________
/meno a priezvisko/

___________________
/podpis/

