ZÁ PI S N I CA
zo zasadnutia Jarného Snemu
Východoslovenskej Hasičskej Superligy
konaného dňa 2.4.2016 v Rokytove
Dňa 2. apríla 2016 sa uskutočnilo zasadnutie Jarného 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 zaplatenia vstupného poplatku pre sezónu 2016 a kontroly prezenčnej listiny
boli na Jarnom Sneme VHSL prítomní 10 zástupcovia hasičských družstiev. Hlasovacie právo
malo tak dokopy 10 členov snemu.
Pred začiatkom prvého bodu a hlasovania za znenie programu bolo predsedom ligy
navrhnutý zapisovateľ, ktorým bola Michaela Laurová a za overovateľov boli navrhnutí Ria
Oravcová a Peter Chlebovský. Snem sa jednohlasne zhodol a tak súhlasil s návrhom na
zapisovateľku a dvoch overovateľov zápisnice.
Vladimír Mikula ako predseda ligy po otvorení snemu pokračoval oboznámením sa
s programom v nasledujúcom znení:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Kalendár 2016
Nový spôsob prihlasovania sa na jednotlivé kolá VHSL
Doplnenie a zmeny pravidiel
Školenie rozhodcov
Sponzori a partneri VHSL 2016
Marketing VHSL
Diskusia
Záver

Za tento program hlasovalo 10 členov, 0 bolo proti
Po krátkom príhovore predsedu ligy Vladimíra Mikulu nasledovalo rokovanie o kalendári
na rok 2016. Oproti jesennému pôvodnému návrhu kalendára. nastala zmena v dátume 21.8,
ktorý sa presunul na sobotu 20.8. 2016.

Kalendár pre sezónu 2016 bol odsúhlasení v nasledujúcom znení v počte 10 členov za
0 proti, 0 sa zdržalo.
Kalendár VHSL 2016
1. kolo 8.5.2016 Reľov 13.00h
2. kolo 22.5.2016 Hankovce + ženy 13.00h
3. kolo 4.6.2016 Zlaté 14.00h
4. kolo 19.6.2016 Košické Olšany (FRS) 14.00h
5. kolo 26.6.2016 Sveržov + ženy 13.00h
6. kolo 10.7.2016 Ľubovec + ženy 13.00h
7. kolo 31.7.2016 Hermanovce + ženy 13.00h
8. kolo 6.8.2016 Rokytov 14.00h
9. kolo 20.8.2016 Hrabovec + ženy 14.00h
10. kolo 10.9 2016 Finále Terňa + ženy začiatok súťaže bude vopred oznámení.

V treťom bode programu Peter Chlebovský vysvetlil a opísal nový, elektronický spôsob
prihlasovania na jednotlivé kola. Výhoda tohto systému je, že je plne automatizovaný.
Prihlásenie bude možné vždy 2 týždne pred začiatkom daného kola v pondelok v čase od 20.00h.
Systém zabezpečuje že sa dva alebo viac tímy neprihlásia na rovnaké štartové poradie, tým
pádom rovnako odpadá starosť ručne prehadzovať poradie, ako to bolo doteraz. Užívateľské
údaje do prihlasovacieho systému ostávajú rovnaké ako doteraz na prihlásenie do fóra na stránke
www.vhsl.sk
Nasledoval štvrtý 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, ktoré boli rozdelené do troch časti .
1. Schválené na jesennom Sneme - v tomto bode bolo prezentované znenie jednotlivých
bodov odsúhlasených na jesennom sneme VHSL.
− V prípade nemožnosti uskutočniť všetky súťažné pokusy družstiev v druhom kole, je
výsledné poradie danéno ligového kola určené podľa výsledkov už družstvami
dosiahnutých v prvom kole.
− Sací kôš musí mať sito umiestnené na pôvodnom mieste v prednej časti koša.
Maximálna veľkosť oka na site koša je 10mm x 10mm.
− savicové šrubenie musí mať minimálne 2,5 závita a celková vzdialenosť nábehu pred
závitmi spolu so závitmi môže byť maximálne 45mm.
− Savice uložené na základni sa nemôžu dotýkať zeme, pričom savica môže presahovať

základňu max. o 1000 mm pri pohľade zhora a ostatné náradie nesmie presahovať
okraj základne.
− Rozmery základne sú 2000 mm na 2000 mm a výška 100 mm, pričom po obvode
základne nesmú byť žiadne otvory a iné bezpečnosť ohrozujúce prvky.
−

Terče musia byť konštruované tak, aby boli vybavené viditeľnou svetelnou
signalizáciou ukončenia pokusu, ktorá musí byť umiestnená na vrchnej časti
konštrukcie terčov tak, aby bola v zornom poli prúdara.

− Nádrž na vodu (tzv. malá kaďa) musí mať výšku 80 cm, šírku minimálne 80 cm a
súčasne má objem minimálne 800 litrov a maximálne 1100 litrov (odporúčaný
rozmer: V: 80cm x Š: 100 cm x D: 125cm).
−

Zmena bodovania od 6.miesta, oproti 9 prideleným bodom sa bude prideľovať 10
bodov.

2.Presunuté z jesenného Snemu na Jarný Snem – v tomto bude sa hlasovalo jednotlivo
za každý návrh a jeho znenie ktoré bolo prezentované. K jednotlivým bodom sa viedla aj
primeraná diskusia počas ktorej bol prezentovaný prínos týchto bodov do smernice VHSL.
−

Ak súťažné družstvo z akéhokoľvek dôvodu na jeho strane nestihne vykonať svoj pokus
započítaný pre prvé kolo, tak nemožnosť vykonania všetkých pokusov druhého kola ide na
jeho ťarchu a považuje sa to za neúčasť.´ - Za 10 Proti 0 Zdržal 0

−

Na hlavnom telese koša (matica, telo, konštrukcia pre sito a sito) nesmú byť vyhotovené
žiadne pevné zuby, výčnelky, návarky, tyčky a iné telesá či úchytky - Za 10 Proti 0 Zdržal 0

−

na kôš je dovolené umiestniť iba izolepy a lepiace pásky, je zakázané pripevňovať iné
predmety ako napr. drievka, lanká, kolíky a pod - Za 10 Proti 0 Zdržal 0

−

Za porušenie pravidiel o vypožičiavaní jedného súťažiaceho sa považuje aj obchádzanie tohto
bodu 2.3. Smernice, a to najmä zjavne špekulatívnym prezliekaním dresov (zmeny družstva)
ďalšieho súťažiaceho/-cich len na účely danej súťaž - Za 10 Proti 0 Zdržal 0

−

V prípade obchádzania pravidiel o vypožičaní, bude hosťujúce družstvo diskvalifikované.
O diskvalifikácii rozhodne Výbor VHSL spolu s hlavným rozhodcom na danej súťaži, a to aj
pri zistení po ukončení súťaže. Rozhodnúť o diskvalifikácii možno najneskôr do uplynutia 21
dní od daného ligového kola - Za 10 Proti 0 Zdržal 0

−

Zápisnica Technickej komisie o priebehu ligového kola sa po skončení kola vždy odovzdá
zapisovateľovi na danej súťaži, ktorý ju spolu s Zápisnicou o vypožičaní súťažiacih odovzdá
členovi Výboru VHSL - Za 10 Proti 0 Zdržal 0

−

Základňa nemôže byť organizátorom potiahnutá protišmykovou podložkou (napr. kobercom)
a okrem toho je na základni zakázané používať ako podklad, akékoľvek iné predmety Za 6
Proti 4 Zdržal 0

−

Zmena bodovania za 13.miesto oproti 2bodom návrh na 3 body. - Za 10 Proti 0 Zdržal
0

−

Zmeny v štartovom poradí oproti štartovke je možné vykonať iba z vážnych dôvodov a v
odôvodnených prípadoch, ktorým je A) Dôvod vopred známy a B) Dôvod nepredvídateľný –
vyššia moc. To neplatí pri zámene poradia medzi družstvami na základe ich dohody, avšak
táto zámena je možná iba so súhlasom rozhodcu na prípravnej základni. Rozhodca zámenu
nepovolí pokiaľ táto naruší časový priebeh súťaže. Ak sú splnené podmienky na zmenu
poradia, o štartovom čísle (zmene) rozhodne ten kto žiadosti vyhovel, pričom umožní iba takú
zmenu ktorá nenaruší plynulý priebeh súťaže. Zmeny v štartovom poradí sa musia s ohľadom
na povahu dôvodu vhodným spôsobom vopred oznámiť. Zmene poradia podľa tohto
písmena je možné vyhovieť iba v prípade, ak sa družstvo nemohlo prihlásiť na vhodné
poradie už v čase spustenia štartovky. A) Dôvod vopred známy je objektívna okolnosť
ktorá nastala na strane družstva a/alebo jeho člena o ktorej člen musel alebo s prihliadnutím
na všetky okolnosti mal vedieť a mohol ju predvídať. V týchto prípadoch musí družstvo
požiadať o zmenu organizátora aj s riadnym uvedením dôvodov najneskôr 3 dni vopred pred
konaním súťaže. O žiadosti bezodkladne rozhodne organizátor po konzultácii s výborom
VHSL, pričom oneskorenej žiadosti nevyhovie. Ide najmä o kolízie súťažiacich o ktorých
v čase štartovky nevedeli, pracovné povinnosti (napr. prac. smena) či povinnosti družstva
(obecné podujatia). Pokiaľ dôjde k zneužitiu tohto ustanovenia, zmena poradia aj skôr
povolená, nebude umožnená.B) Dôvod nepredvídateľný - tzv. vyššia moc (Vis maior) – je
objektívna okolnosť ktorá nebola vopred známa a nebolo možné ju predvídať. O zmene
poradia na základe žiadosti po uvedení dôvodov rozhodne v deň súťaže rozhodca na
prípravnej základni, inak organizátor po konzultácii s Výborom VHSL - Za 10 Proti 0 Zdržal
0

− Organizátor súťaže má za účelom organizácie ligového kola nárok na vypožičanie ligového
inventára aktuálne slúžiaceho na tento účel. Výbor VHSL môže podmieniť vypožičanie
ligového inventára organizátorom na organizáciu súťaže dohodou zakladajúcou hmotnú
zodpovednosť organizátora (vypožičiavateľa) za vypožičaný inventár alebo jeho časť. Za 10
Proti 0 Zdržal 0

3 . Návrh alebo podnet na zmenu/nové znenie o ktorom bude rokovať Jarný Snem –
za tieto body snem hlasoval jednotne pre všetky zmeny, ktoré boli postupne prezentované. Tieto
zmeny boli vytvorené a upravené hlavne z dôvodu lepšieho výkladu smernice VHSL
a pochopenia. Za 9 Proti 1 Zdržal 0

−

Výbor VHSL rozhoduje o danej súťaži aj v situáciách ktoré upravuje táto Smernica
a situáciách ktoré nepatria do pôsobnosti Snemu VHSL, pokiaľ si Snem nevyhradil právo
o nich rozhodovať.

−

V prípadoch kde podľa tejto Smernice rozhoduje Výbor VHSL alebo Výbor VHSL spolu
s hlavným rozhodcom alebo organizátorom kola, je také rozhodnutie platné, pokiaľ do 14 dní
od zverejnenia takého rozhodnutia Snem nerozhodne o jeho zrušení alebo zmene. Snem
zasadne vždy, ak o to písomne alebo elektronicky požiada aspoň 1/3 ligových družstiev alebo
ho zvolá Výbor VHSL. V prípade platného vyvolania zasadnutia Snemu lehota 14 dní
neuplynie skôr ako zasadne Snem VHSL.

−

Výbor VHSL a iné orgány VHSL rozhodujú podľa tejto Smernice, Stanov a iných záväzných
predpisov VHSL. V prípadoch výslovne neupravených v tejto Smernici alebo v prípadoch kde
sa výslovne rozhoduje podľa zásad Fair Play, prijímajú rozhodnutia dobromyseľne v zmysle
zásad „Fair Play“. Zásady „Fair Play“ sa vždy posudzujú súčasne vo vzťahu k jednotlivému
družstvu a zároveň vo vzťahu k ostatným súťažným družstvám.

−

Výbor na danej súťaži rozhoduje o protestoch súťažiacich a otázkach zverených touto
Smernicou alebo inými predpismi VHSL, pokiaľ si rozhodovanie o nich nevyhradil Snem
VHSL.

−

Koš- mechaniznmus ovládania klapky je z pevného materiálu ktorý drží pevný tvar ( napr. nie
lanko, šnúrka a pod. ) a obsahuje oko umožňujúce uchytenie karabíny.

−

kôš a príslušná savica nesmie obsahovať žiadnu formu iného zaisťovacieho mechanizmus ako
pretočenie závitom.

−

zaisťovacie mechanizmy nahrádzajúce uchytenie šrubovaním na závit sú zakázané

−

na stroji nesmú byť namontované žiadne prídavné telesá, najmä také ktoré umožňujú lepšie
uchytenie náradia. Narp. Držiaky, úchyty, mriežky na chladiči alebo nádrži a iné.

−

družstvo musí byť jednotne ustrojené v športovom alebo pracovnom odeve, ktorý zakrýva
ramená a kolená. Odev nesmie vyvolávať pohoršenie. Pri jednotnom ustrojení sa kladie dôraz
na hornú polovicu tela.

−

Družstvo musí byť riadne ustrojené už na prípravnej základni a pokiaľ nedostatok neodstráni,
družstvu nebude umožnený štart a bude diskvalifikované.

−

Ak súťažiaci manipuluje s náradím po ukončení prípravy, hlavný rozhodca súťažné družstvo
diskvalifikuje !!!

−

Po ukončení prípravy musí každý súťažiaci už na prvú výzvu rozhodcu odstrániť vytýkaný
nedostatok v príprave náradia, inak bude družstvo diskvalifikované!!!. Po ukončení kontroly
môže ísť k základni na pokyn rozhodcu iba člen družstva ktorý štartuje stroj a to naštartovať
PS, ale nesmie už manipulovať s náradím okrem savice na stroji ktorú môže po naštartovaní
pridržať resp. poopraviť. Pri porušení bude družstvo diskvalifikované.

−

V prípade nešportového správania bude družstvo diskvalifikované, o tomto rozhoduje hlavný
rozhodca na základni. Akékoľvek úmyselné vylievanie vody na súťažnú trať a jej vedomé
vylievanie v rozpore s pokynmi rozhodcu alebo organizátora pre trať, sa považuje za

nešportové správanie a dané družstvo bude diskvalifikované. – Poznámka: Len presunuté pre
lepšiu prehľadnosť zo stati o rozhodcoch.
−

Ligové súťažné družstvo VHSL si môže vypožičať súťažiaceho z iného súťažného družstva
najviac na 50% ligových kôl. Pre určenie celkového počtu kôl je na účely tohto bodu
rozhodujúci celkový počet kôl schválený pre daný ligový ročník.

−

Vypožičanie súťažiaceho musí byť zapísané ešte pred vydaním povelu na prípravu základne.
Vypožičanie sa zapisuje do Zápisnice o vypožičaní súťažiaceho po uhradení poplatku vo
výške 2,- Eur zapisovateľovi organizátora, inak bude súťažný pokus hodnotený ako neplatný.

−

V prípade zlyhania elektrickej časti časomiery (tzv. skriňa - mozog časomiery ktorý vykonáva
meranie času) v priebehu súťaže, táto môže byť v priebehu súťaže vymenená za inú
kompatibilnú a správne funkčnú časť, a dosiahnuté časy ostávajú naďalej platné.

−

V prípade poruchy na konštrukčnej časti časomiery (napr. terč, mechanizmus padania
a zaťaženia valca, kábel, atď.), táto časť môže byť vymenená bez vplyvu na už dosiahnuté
výsledky iba v prípade, ak sa to netýka mechanizmu tvrdosti terčov resp. ak výmena žiadnym
spôsobom neovplyvňuje pôvodnú tvrdosť terča. Ak má výmena alebo oprava vplyv na
pôvodnú tvrdosť terča, je v prípade pokračovania v súťaži nevyhnutné všetky už dosiahnuté
pokusy opakovať.

−

Pokiaľ dôjde k oprave podľa písm. g) a/alebo h) družstvá ktorým čas nebol odmeraný alebo
bol preukázateľne odmeraný nesprávne opakujú svoj pokus, inak je neplatný.

−

Ak výmena podľa písm. g) a h) nie je možná alebo opakovanie všetkých pokusov nie je
možné, a to najmä z časových dôvodov alebo nepriazne počasia, je v prípade ukončenia aspoň
jedného celého kola možné výsledné poradie určiť podľa výsledkov dosiahnutých
v ukončenom kole. Ak nebolo ukončené ani jedno celé kolo, tak výsledky z daného kola sa do
celkového hodnotenia daného ligového ročníka nezapočítajú. O tom, že sa výsledné poradie
určí podľa výsledkov dosiahnutých v už ukončenom kole, rozhodnú 2/3 väčšinou hlasov
všetky ligové družstvá súťažiace na danom kole, a to ihneď po oznámení, že nie je možné
odstrániť poruchu bez vplyvu na už dosiahnuté výsledky.

−

V prípade, ak sa po ukončení súťaže preukáže, že výsledné poradie družstiev bolo chybou
alebo poruchou časomiery určené nesprávne, Výbor VHSL najneskôr do 14 dní od ukončenia
súťaže rozhodne o nezapočítaní výsledkov do celkového hodnotenia ligového ročníka. Výbor
v takomto prípade rozhoduje podľa zásad Fair Play vo vzťahu k všetkým ligovým družstvám.

−

Osobu rozhodcu pre hlavnú základňu a rozhodcu štartéra, organizátor vždy konzultuje
s Výborom VHSL.

−

Rozhodca na prípravnej základni zodpovedá a v zmysle ustanovení tejto Smernice rozhoduje
o štartovom poradí a o povolení alebo nepovolení zmeny štartového poradia. Ďalej je
zodpovedný za technickú kontrolu náradia súťažného družstva podľa pravidiel VHSL a riadne
ustrojenie družstva.

−

Zapisovateľa súťaže zabezečuje organizátor ligového kola. Zapisovateľ zodpovedá za
registráciu družstiev, zapisovanie dosiahnutých časov, vedie evidenciu Vypožičania

súťažiacich, vyberá poplatok za vypožičanie súťažiacich a tieto spolu so Zápisnicou
Technickej komisie odovzdáva členovi Výboru VHSL.
−

Protest podáva zástupca súťažného družstva do rúk Výboru VHSL, ktorý je povinný sa týmto
protestom zaoberať a rozhodnúť bezodkladne, ale najneskôr pred skončením daného kola.
Tento zástupca pri prejednaní protestu vystupuje pred Výborom a musí predložiť dôkazný
materiál (videá, fotky, atď.) a argumenty na podporu svojho protestu. Výbor si na rozhodnutie
o proteste môže zabezpečiť dôkazy aj sám.

−

O podaní protestu a jeho obsahu Výbor VHSL pred rozhodovaním vždy informuje hlavného
rozhodcu na základni. Hlavnému rozhodcovi na základni sa vždy umožní vyjadriť
k podanému protestu, ak o to požiada.

−

Pri rozhodovaní o proteste platí, že v pochybnostiach platí rozhodnutie rozhodcu a ne/uznaný
výsledok.

−

Výbor si pred rozhodnutím o proteste vždy vyžiada aj stanovisko rozhodcu pôsobnosti
ktorého sa protest týka. Po predložení dôkazov a argumentov Výbor VHSL po porade
o proteste rozhodne.

−

O prerušení súťaže rozhoduje hlavný rozhodca súťaže. Dôvodom na prerušenie môže byť
najmä ohrozenie bezpečnosti súťažiacich a/alebo divákov, nepriaznivé počasie, technické
podmienky a iné nedostatky ktoré odôvodňujú dočasné prerušenie súťaže.

−

O predčasnom ukončení súťaže rozhoduje Výbor VHSL, hlavný rozhodca na základni a jeden
zástupca organizátora, pokiaľ táto Smernica neustanovuje inak. Pri rovnosti hlasov
rozhodnutie nebolo prijaté a v súťaži sa pokračuje. Dôvody sú obdobné ako pri prerušení
súťaže pokiaľ neumožňujú ani po prerušení pokračovať v súťaži.

Všetky tieto zmeny budú zapracované do Smernice VHSL o fungovaní a do súťažného poriadku
Východoslovenskej Hasičskej Superligy. Zverejnené budú na stránke www.vhsl.sk
V ďalšom bode programu Pavol Tvarovský informoval o prebehnutom školení rozhodcov, ktoré
sa uskutočnilo 7.2.2016 v rekreačnej oblasti Drienica. Školenia sa zúčastnili rozhodcovia a členovia
výboru a iní pozvaní hostia. Boli prejednávané tie zmeny pravidiel, ktoré boli schválené na jesennom
sneme a tak tiež sporné body, ktoré sa vyskytli v jednotlivých rokochVHSLl. Hlavne sa rokovalo o týchto
bodoch :
1. Savica bez dotyku savice zeme
2. Pomôcky na nádrž iba páska, neprípustné rôzne pomocné držiaky, návarky, do pravidiel
zadefinovať , že jediná povolená pomôcka je páska
3. Kôš –jednoznačne funkčná klapka, bez navarkov a rôznych pomocných telies
4. Ako s pridržiavaním náradia pri štartovaní stroja ,
5. Štartovanie stroja by malo byť umožnené aj pri výzve rozhodcu v priebehu prípravy spolu
s kontrolou náradia celého družstva , len v rámci prípravy , v žiadnom prípade keď sa súťažiaci
presunie na štartovaciu čiaru – tento pod sa po krátkej diskusii na jarnom sneme nedostal do
hlasovania, a platí to čo dotaraz, štartovať je povolené stroj až na výzvu rozhodcu po
skončení prípravy a opraviť je možné iba savicu.

6. Na výzvu rozhodcu aby súťažiaci odstránil prípadný nedostatok na základní ( napr. evidentné
neprejdenie šablóny medzi zubami polospojok, koša ),môže rozhodca udeliť rovno D.
7. Dresy jednotné vrchy , rozdiel môže byť v nohaviciach, niekto ma leginy niekto voľne tepláky
atď.. Vrchy DRESY Jednotné !!!
8. Jednotná ustrojenosť sa bude kontrolovať už na prípravnej základni , musia byť dresy, opasky
prilby nasadené !!
9. Časomiera – zlyhanie , ako pokračovať v takomto prípade , zrušenie celej súťaže alebo
v závislosti od daného zlyhanie ( kedy ? ako? )
10. Ak bude nepriaznivé počasie ako pokračovať . napr v druhom koole príde prietrž a nedá sa behať
neumožňuje to terén. Zarátavať/nezarátavať prvé kolo ?

11. Štartovanie – princíp štartovania , až po ustálení súťažiacich jeden štartér , žiaden pomocný tzv.
odstrelovač. Pevný štart sa ma vykonávať , na princípe ako v Hošticiach resp. napr. cca ako
Vlado Beňo v Hermanovciach a v Ľubovci. Súťažiaci na miesta pripravte sa !! - cca po zaujatí
pozície POZOR - a chvíľku (cca 2-3 sek. čaká) a VÝSTREL, ak sa dlhšie hojdajú alebo má
pochybnosť či sa hojdajú tak čaká dlhšie až kým všetci pevne stoja. Prihliada sa na akýkoľvek
pohyb tela vpred, tj. mierne zadky doľava doprava, päty, ruky za telom sa neriešia.

Vladimír Mikula v ďalšom bode oboznámil zúčastnených o generálnom sponzorovi
VHSL v roku 2016, spoločnosti BAUMANN Slovakia s.r.o., a finančnej prémie pre víťaza v
kategórii muži v hodnote 500 € v hotovosti. Ďalej bola načrtnutá možná spolupráca so
spoločnosťou Slovenské pramene a žriedla a.s, ktorá v tomto roku spustila kampaň na podporu hasičov,
hasičských líg a hasičského športu. Touto spoluprácou sa intenzívnejšie bude venovať podpredseda VHSL
Matúš Marton a s jej záverom bude všetkých vopred informovať. Ďalej boli prezentovaní sponzori, ktorí
potvrdili spoluprácu v roku 2016.

Zoznam potvrdených sponzorov v sezóne 2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Generálny sponzor BAUMANN SLOVAKIA s.r.o.
Válek Autosport
Bison
Dobrovolnihasici.sk
Nevřela – servis hasičskej techniky
Maad trofeje
Šelma časomiery p. Gombár
Archanjel
Rádio KISS

Predseda VHSL informoval, že ešte bude rokovať aj s minuloročným sponzorom firmou
Sportfire, a pevne verí že aj tento rok bude spolupráca pokračovať. Tak tiež v podobnom duchu

informoval Pavol Tvarovský spoluprácu s firmou Rhea.
Siedmy bod bol Marketing VHSL. V tomto bode boli zúčastnený oboznámení s
nafukovacou bránou, ktorá bola zadaná do výroby. Brána bude súžiť k lepšej prezentácii a
lepšiemu zviditeľneniu ligy v očiach divákoch a súťažiacich. Výbor sa už viac ako dva roky
zaoberal touto myšlienkou nechať vyrobiť nafukovací oblúk na prezentáciou ligy. Z viacerých
ponúk bola vybratý variant s najkvalitnejšieho materiálu hoc za trochu vyššiu cenu. Výsledná
suma za nafukovaciu bránu s kompresorom po zľave, ktorá bola vyjednaná je 1350e. Brána bude
k dispozícií už na prvom kole VHSL v Reľove.

Obrázok 1 Navrhnutý vizuál nafukovacieho oblúku VHSL s rozmermi

Matúš Marton informoval o plánovanej výrobe tričiek s námetom VHSL, po ktorých je už
dlhšiu dobu dopyt.
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. Načrtol
možný projekt pre deti s pracovným názvom VHSL-MINI. Cieľom by bolo pritiahnuť hasičov už
v tom najmenšom veku cez rôzne detské aktivity na vybraných ligových kolách.
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 Rokytove, dňa 02.04.2016

______________________
Michaela Laurová – zapisovateľ

Za správnosť obsahu overovateľ,

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

Ria Oravcová
/meno a priezvisko/

___________________
/podpis/

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

Peter Chlebovský
/meno a priezvisko/

___________________
/podpis/
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