ZÁPISNICA
zo zasadnutia Jesenného Snemu
Východoslovenskej hasičskej superligy
konaného dňa 29.11.2014 v Bijacovciach
Dňa 29. novembra 2014 sa uskutočnilo zasadnutie Jesenného Snemu
Východoslovenskej hasičskej superligy /ďalej aj „VHSL“/, kde na úvod všetkých prítomných
privítal predseda ligy Vladimír Mikula a Lukáš Soľár za obec Bijacovce, ktorý všetkým
poprial príjemné a ničím nerušené zasadnutie.
Na základe kontroly prezenčnej listiny boli na Jarnom Sneme VHSL prítomní 17
zástupcovia hasičských družstiev. Na základe toho podpredseda Ing. Vladimír Beňo, PhD.
konštatoval, že v zmysle Stanov je Snem uznášaniaschopný. Hlasovacie právo malo tak
dokopy 17 členov snemu.
Predseda ligy Vladimír Mikula predniesol návrh programu tohto Snemu, a to
v nasledovnom poradí:
1. Zhodnotenie ročníka a jednotlivých kôl
2. Kalendár 2015
3. Finančná správa 2014
4. Návrh na zmeny a doplnenie pravidiel
5. WEB stránka, dizajn, rýchlosť, spravovanie, cena
6. Slovenská extraliga v PU
7. Diskusia
Za tento program hlasovalo 17 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov.
Následne po schválení programu Snemu predseda ligy otvoril prvý bod programu
Zhodnotenie ročníka a jednotlivých kôl.
Zhodnotenie ročníka a jednotlivých kôl prezentoval Matúš Marton. V skratke
zhodnotil, čo bolo na jednotlivých kolách dobré pripravené a v čom boli nedostatky. Do
budúcnosti je potrebné zvýšiť atraktivitu súťaží, pritiahnuť viac divákov.
Vyhodnotené bolo aj hlasovanie o najlepšie kolo VHSL sezóny 2014, kde sa víťazom
stalo 10. kolo VHSL, ktoré sa konalo v obci Ľubovec.
Hlavný rozhodca konštatoval, že jednotlivé kolá prebehli podľa pravidiel.
Po zhodnotení ročníka a jednotlivých kôl 2014 predseda ligy otvoril druhý bod programu a to
Kalendár 2015.

Výbor východoslovenskej hasičskej superligy zostavil kalendár súťaží pre sezónu
2015, ktorý bol pred samotným snemom zverejnený na stránke www.vhsl.sk. Povinnosťou
záujemcov o organizovanie kola si bolo vybrať dátumy, v ktorých by mali záujem usporiadať
svoju domácu súťaž. Po vzájomnej diskusii si záujemcovia navzájom vybrali voľné dátumy
v nasledujúcom znení.
Navrhnutý kalendár 2015:
1. kolo: 10.5.2015 (nedeľa) –
2. kolo: 24.5.2015 (nedeľa) –
3. kolo: 7.6.2015 (nedeľa) –
4. kolo: 21.6.2015 (nedeľa) –
5. kolo: 28.6.2015 (nedeľa) –
6. kolo: 12.7.2015 (nedeľa) –
7. kolo: 26.7.2015 (nedeľa) –
8. kolo: 8.8.2015 (sobota) –
9. kolo: 23.8.2015 (nedeľa) –
10. kolo: 12.9.2015 (sobota) –

Kecerovce
Hankovce
Neurčený
Neurčený
Sveržov
Nižné Ružbachy
Hermanovce
Hrabovec
Lúčka
Ľubovec

Keďže na sneme neboli prítomní všetci záujemcovia o usporiadanie jednotlivých kôl,
neboli určení usporiadatelia tretieho a štvrtého kola kalendára VHSL 2015. Záujem DHZ
Zlaté o usporiadanie 3. kola sa vyrieši na jarnom sneme VHSL.
Za nasledujúci súťažný kalendár hlasovalo 16 členov, proti 1 člen, zdržalo sa 0 členov.
Po schválení kalendára pre sezónu 2015 predseda ligy otvoril tretí bod programu, a to
Finančnú správu za rok 2014.
Pokladník VHSL Matúš Marton, prezentoval finančnú správu VHSL za rok 2014.
Prímy v roku 2014 predstavovali sumu 1 418,05,- €. Najväčšiu časť prímov tvorilo štartovné
a to vo výške 1100-00,- €. Výdaje v roku 2014 predstavovali sumu 1 129,33,- €. Tieto výdaje
boli použité na marketingové predmety VHSL (tzv. vlajky Beachglag), vecné ceny a trofeje
na celkové vyhodnotenie ročníka 2014. Zostatok peňažných prostriedkov VSHL tvorí rozdiel
prímov a výdajov, čo predstavuje sumu 288,72,- €.

Následne po prezentácii finančnej správy za rok 2014 predseda ligy otvoril štvrtý bod
programu a to Návrh na zmeny a doplnenie pravidiel.

Výbor VHSL predložil návrh na zmenu a doplnenie nasledujúcich pravidiel, o ktorých
postupne hlasoval snem VHSL.

− Hlasovanie za štart na pištoľ /hlasovanie 17 – za, 0 – zdržal sa, 0 – proti/
− Hlasovanie za zrušenie odpisovania jedného kola /hlasovanie 15 – za, 0 – zdržal
sa, 2 – proti/
− Hlasovanie za obmedzenie požičiavania súťažiaceho na 50% /hlasovanie 12 – za,
1 – zdržal sa, 4 – proti/
− Hlasovanie za zvýšenie poplatku za prestup /hlasovanie 5 – za, 5 – zdržal sa, 7 –
proti/
− Hlasovanie za zvýšenie štartovného pre ženskú kategóriu na 30€ /hlasovanie 14 –
za, 1 – zdržal sa, 2 – proti/
− Meranie tvrdosti terčov kalibrovanými silomermi - hlasovanie odročené na jarný
snem
− Hlasovanie za spustenie rezervácie poradia na pondelok 20:00 /hlasovanie 16 – za,
0 – zdržal sa, 1 – proti/
− Hlasovanie za zakázanie používať vlastné kužele pri značení trate /hlasovanie 2 –
za, 2 – zdržal sa, 13 – proti/

Priaty bod. WEB stránka, dizajn, rýchlosť, spravovanie, cena.
Predseda ligy podal návrh na zmenu dizajnu stránky www.vhsl.sk jej prepracovanie,
prípadne prehodnotenie zmeny hostingu a zvýšenia jej rýchlosti. Hlavný rozhodca Pavol
Tvarovský si tento bod vzal na starosti s návrhom, že ho prediskutuje s Bohušom Dzugašom,
ktorý by mal VHSL poslať cenovú ponuku s riešením tohto bodu.
Následne po piatom bode tvoril predseda ligy šiesty bod a to Slovenská extraliga v PU.

Výbor VHSL predložil snemu základné informácie o tomto novo vzniknutom
projekte, ktoré dvom členom výboru (Matúšovi Martonovi, Jozefovi Hankovskému) boli
prezentované na stretnutí o Slovenskej extralige v PU, ktoré sa konalo dňa 16.11.2014
v Turčianskych Tepliciach. Úlohou snemu bolo určiť dvoch delegátov na nasledujúce
stretnutie, ktoré sa má konať 7.12.2014. Pre slabý záujem, neboli určený žiadni delegáti na
nasledujúce stretnutia o Slovenskej extralige v PU.
Po šiestom bode, predseda otvoril posledný bod snemu, a to Diskusia.
V diskusii sa rozoberal systém prejsť len na 10 ligových kôl, prejsť v budúcnosti na
systém, aby sa savica nedotkala zeme a vstup na základňu nebol cez štartovú čiaru.
Na konci diskusie predseda ligy Vladimír Mikula zhodnotil, že hodnota cien, ktorá sa
podarila výboru zabezpečiť na posledné finálové kolo ročníka 2014 bola 2 500€. Následne sa
verejne poďakoval všetkým sponzorom, ktorý VHSL v roku 2014 podporili, konkrétne:
VALEK AUTOSPORT, DOBROVOLNIHASICI.SK, BISON, SPORTFIRE, RHEA, HELL
ENERGY, JANO SEMANČÍK, MAAD a MEDIALNY PARTNER RADIO KISS

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 Bijacovciach, dňa 29.11.2014
___________________________
Mária Pavluvčiková – zapisovateľ
Za správnosť obsahu overovatelia,

V Bijacovciach , dňa ........................
___________________
Jakub Rabada
člen DHZ Ľubovec

