ZÁPISNICA
zo zasadnutia Jesenného Snemu
Východoslovenskej Hasičskej Superligy
konaného dňa 12.11.2016 v Košiciach
V sobotu 12. novembra 2016 sa uskutočnilo zasadnutie Jesenného
Východoslovenskej hasičskej superligy /ďalej aj „VHSL“/.

Snemu

Na základe kontroly prezenčnej listiny bolo na Jesennom Sneme VHSL prítomných 16
zástupcov hasičských družstiev, no hlasovacie právo malo len 10 z nich.
Vladimír Mikula ako predseda ligy privítal všetkých prítomných zástupcov hasičských
družstiev. Po otvorení snemu odprezentoval program podľa ktorého by sa mal snem riadiť
a postupovať.
Program:
1. Otvorenie
2. Zhodnotenie ročníka 2016
3. Finančná správa
4. Sponzori VHSL 2016
5. Štartovka
6. All Stars
7. Kalendár 2017
8. Pravidlá zmeny/doplnenie
9. Diskusia
Na zmenu a doplnenie programu nikto z pritomnych nepodal navrh preto predseda ligy
Vladimír Mikula dal o jeho znení hlasovať.
Za tento program hlasovalo 10 členov, 0 bolo proti a 0 sa zdržalo hlasovania.
Po hlasovaní sa následne v rokovani pokračovalo ďalej podľa odsúhlaseného programu. Po
krátkom príhovore predsedu ligy Vladimíra Mikulu nasledovalo zhodnotenie sezóny 2016 v
podaní podpredsedu Matúša Martona. V tejto časti boli postupne hodnotené jednotlivé kolá sezóny
2016, 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. Organizátorom bola
prejavená vďaka za rok čo rok kvalitnejšiu organizáciu jednotlivých kôl, čo napomáha k celkovej
vyššej kvalite ligy a spokojnosti prihlásených družstiev.

V tomto bode predniesol Jozef Šimoňák svoje zlé skúsenosti s presunmi v štartovom
poradí na kolách VHSL a predniesol návrh ako tieto presuny obmedziť. Tým, že posledné zmeny
v štartovke by bolo možné vykonať najneskôr do 48 hodín do začatia ligovej súťaže. Matúš Marton
navrhol riešenie, kedy by sa po každom nástupe na začiatku kola VHSL zvolala porada veliteľov,
kde by mohli byť tieto zmeny nahlásené len z opodstatnených dôvodov a následné by počas súťaže
už žiadne zmeny neboli možné, ak len tie z dôvodu úrazu súťažiach. Výbor navrhol tento bod
presunúť na jarný snem, kde by boli prezentované konkrétne modely riešenia tohto problému,
o ktorých prijatí by hlasoval snem.
V ďalšom bode poverený pokladník VHSL Peter Chlebovský oboznámil prítomných
členov snemu s finančnou správou ligy za rok 2016. Všetkým bola predložená príloha, kde mali
možnosť vidieť príjmy a výdaje za rok 2016. Konečný stav finančných prostriedkov k 12.11.2016
je 419,87 €.
Štvrtý bod programu Sponzori VSHL 2016 prezentoval predseda ligy Vladimír Mikula,
ktorý zrekapituloval, čo od ktorého sponzora VHSL v roku 2016 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.
Zoznam sponzorov v sezóne 2016
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Generálny sponzor BAUMANN SLOVAKIA s.r.o.
Válek Autosport
Bison
Dobrovolnihasici.sk
Nevřela – servis hasičskej techniky
Maad trofeje
Sportfire
ASKOF
Michael Collection
Impuls leasing
Maximus – predaj ojazdených vozidiel
Vitabox
Auto - Valas
Šelma časomiery , p. Gombár
Archanjel
Rhea
BUDIŠ

Nasledoval piaty bod programu Štartovka. V tomto bode prezentoval Peter Chlebovský
status a ďalšie plány ako štartovku VHSL vylepšiť. Išlo o všeobecnejšie vyjadrenie, ktoré bude
doplnené na jarnom sneme, kde budú prezentované aj konkrétne riešenia, na ktorých pracuje spolu
s hlavným rozhodcom Paľom Tvarovským. Prítomný Dominik Šima uviedol možnosť uverejniť
štartovky VHSL na jeho vlastnej stránke, ktorá taktiež slúži ako miesto na prihlasovanie sa na
hasičské súťaže.
V ďalšom šiestom bode ALL STARS poďakoval predseda ligy Diminikovi Šimovi za
starostlivosť o ALL STARS hlasovanie VHSL, ktoré prebieha v jeho réžii posledne roky na jeho
vlastnej stránke a súťažiaci aj výbor sú s tým nadmieru spokojní.
Po ALL STARS nasledoval siedmy bod programu Kalendár 2017. 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
2017, aby svoje predbežné rezervácie posielali na email ligy alebo do správy na facebookovu
stránku ligy. Do dňa konania snemu na email ligy boli doručené tri rezervácie o usporiadanie kôl
a to konkrétne od Hankoviec, Sveržova a Reľova.
Po zverejnení návrhu termínov konania ligových kôl prítomným členom snemu sa
vzájomnou dohodou dospelo zostaveniu kalendára pre sezónu 2017 nasledovnej podobe:
1. kolo 7.5.2017 - Komárov
2. kolo 21.5.2017 - Hankovce
3. kolo 3.6.2017 - Zlaté
4. kolo 25.6.2017 - Sveržov
5. kolo 9.7.2017 - Neobsadený termín
6. kolo 30.7.2017 - Hermanovce
7. kolo 5.8.2017 - Hrabovec
8. kolo 6.8.2017 - Rokytov
9. kolo 20.8.2017 - Reľov
10. kolo 9.9.2017/15.9.2017 – Neobsadený termín

Dátum 9.7.2017, konkrétne 5. kolo VHSL ostalo ako jedno z dvoch neobsadené žiadnym
organizátorom. Výbor VHSL pracuje na tom, aby sa našiel vhodný organizátor pre jeho
usporiadanie.
Druhým neobsadeným termínom je posledné finálové kolo. Na sneme nevyjadril žiadny
z prítomných zástupcov družstiev ochotu toto kolo organizovať až na Ľubovec. Zástupca Matúš
Marton sa vyjadril, že o tejto možnosti vedia uvažovať a definitívne stanovisko dať dostatočne
vopred, najneskôr pred jarným snemom VHSL, ktorý sa bude konať na jar roka 2017. Termín
finálového kola je taktiež pohyblivý, keďže zástupcovia Terne sa vyjadrili, že navrhovaný termín

16.9.2017 je pre nich nevyhovujúci pre plánovanú svadbu členky ich hasičského družstva. Po
vzájomnej dohode sa snem zhodol na zmene možnosti usporiadať finále 9.9.2017 alebo 15.9.2017.
Za toto znenie kalendára uvedené vyššie hlasovalo 10 členov, 0 bolo proti a 0 sa zdržalo
hlasovania.
Predposledným bodom programu bol bod číslo osem, Pravidlá zmeny/doplnenie. V tomto
bode navrhol Rado Rešetár nasledujúce zmeny a doplnenia v smernici VHSL.
• Povinnosť organizátora zabezpečiť na vlastné ligové kolo zdravotníka s potrebným
vzdelaním a praxou. Dôvodom zavedenia tohto pravidla je zvýšenie bezpečnosti na
jednotlivých kolách a prevencia lepšieho zabezpečenia zdravotnej pomoci pre
zranených súťažiacich.
• Povinnosť funkčnosti všetkých kohútov rozdeľovača (ľahko otvárateľné a nie že to
musia otvárať dvaja chlapi), ktorý odôvodnil, že kohúty niektorých súťažiach ide
ťažko zavrieť čo môže byť nebezpečné pri prípadných chybách prúdarov, najčastejšie
nezapojení prúdnice, ale aj to že v smernici VHSL je teraz prijaté, že tieto kohúty
funkčné byť nemusia.
• Určenie minimálneho alebo maximálneho priemeru oka na mechanizme ovládania
spätnej klapky z dôvodu rôznorodosti veľkosti tejto diery u náradia súťažiacich.
Kedy toto oko pri niektorých bolo primeranej veľkosti a pri iných ho ani nebolo
vidieť a dobre rozpoznať, keďže bolo vytvorené tesne pred pokusom prederavením
pásky obmotanej na tomto mechanizme.
• Určenie maximálnej tvrdosti terča napríklad uhlom, z ktorého bude pustené závažie
testera na valec, ktorý sa bude musieť následne preklopiť do vodorovnej polohy.
Výbor VHSL prezentoval návrh zavedenia druhej, záložnej časomiery na všetkých kolách
VHSL, ktorú bude musieť zabezpečiť organizátor.
Výbor navrhol hlasovať o týchto zmenách spoločne v jednom hlasovaní a to konkrétne či
snem súhlasí, aby tieto zmeny a konkrétne riešenia boli prezentované na jarnom sneme VHSL, kde
by sa rozhodlo o ich prijatí alebo neprijatí vo finálnom znení.
Za toto znenie hlasovalo 10 členov, 0 bolo proti a 0 sa zdržalo hlasovania.
Predseda ligy Vladimír Mikula otvoril posledný bod snemu, Diskusiu. V tomto bode
neboli rozoberané žiadne podstatné skutočnosti až na problém so ženskými družstvami, ktoré by
o rok mohli súťažiť vo VHSL. Padli návrhy, ktoré ženské družstvá by mohli byť oslovene, za
účelom prihlásenia sa do VHSL. Výbor zhodnotil, že na tomto bode bude pracovať a určite osloví
ženské družstvá z okolia a stanovisko bude prezentovať na jarnom snem VHSL.

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 Košiciach, dňa 12.11.2016

______________________
Vladimír Mikula – zapisovateľ

Za správnosť obsahu overovateľ,

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

_____________________
/meno a priezvisko/

___________________
/podpis/

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

_____________________
/meno a priezvisko/

___________________
/podpis/

