JARNÝ SNEM VHSL
23.3.2013 – Vtáčkovce
Na úvod Jarného Snemu Východoslovenskej hasičskej superligy /ďalej aj „VHSL"/, predseda ligy
Ing. František Teplický privítal zástupcov ligových druţstiev. Poďakoval sa členom za doterajšiu
prácu a ich snahu o zlepšenie a skvalitnenie VHSL a vyjadril nádej na úspešnú spoluprácu s
ďalšími účastníkmi.
Po úvodných slovách podpredseda ligy Ing. Vladimír Beňo oboznámil prítomných s účasťou
členov na tomto sneme na základe prezenčnej listiny. Prítomných bolo 14 zástupcov členov
VHSL /FireRacing Sport, Hankovce, Ľubovec, Vtáčkovce, Hrabovec, Bijacovce, Niţné Ruţbachy,
Terňa ţeny, Vyšná Voľa muţi, Vyšná Voľa ţeny, Lúčka muţi, Lúčka ţeny, Sverţov muţi, Sverţov
ţeny /, neprítomní boli štyria členovia. Na základe toho podpredseda Vladimír Beňo konštatoval,
ţe v zmysle Stanov je Snem uznášania schopný.
Ďalej predseda ligy predniesol návrh programu tohto Snemu a to v tejto podobe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod – privítanie
Doplnenie pravidiel
Kalendár na sezónu 2013
Sponzori, marketing a reklama
Voľba členov Výboru a Revíznej komisie
Diskusia
Záver
Po prednesení návrhu programu snemu sa spýtal predseda VHSL prítomných účastníkov či majú
k prednesenému návrhu nejaké pripomienky, prípadne či ho chcú o nejaký bod doplniť. Ţiaden z
účastníkov nemal k programu výhrady, či návrhy na jeho doplnenie. Vzhľadom na skutočnosť, ţe
neboli ţiadne pripomienky prebehlo hlasovanie len o samotnom programe s nasledovným
výsledkom: za 14 hlasov, zdrţalo sa 0, proti 0 hlasov. Následne ako bol schválený program
Snemu, predseda ligy odovzdal slovo Ing. Pavlovi Tvarovskému, ktorý otvoril druhý bod –
Doplnenie pravidiel. Oboznámil prítomných, ţe na základe viacerých nejasností a nedostatkov
zistených v priebehu minulej sezóny a za účelom lepšej prehľadnosti bol vypracovaný návrh na
zmenu a doplnenie pravidiel. Oznámil, ţe tento návrh zmeny pravidiel bol uţ pred týmto Snemom
predbeţne prejedaný členmi výboru VHSL a jeho podoba je výsledkom ich konsenzu. Následne
vyzval Mateja Šarišského, ktorý vypracoval návrh pravidiel v novom znení a po predbeţnom
prerokovaní Výboru VHSL spracoval pripomienky k týmto zmenám, aby návrh týchto zmien
predniesol.
Matej Šarišský následne na úvod oznámil prítomným, ţe rozsah zmien sa týka predovšetkým
štylistickej stránky a štruktúry pravidiel, ako ich obsahovej stránky. Predniesol všetky zmeny,
ktoré menili pravidlá po obsahovej stránke alebo zavádzali nové povinnosti. Po prerokovaní,
bliţšom vysvetlení účelu a obsahu jednotlivých zmien, a miestami aj
búrlivej diskusie dospeli členovia Snemu ku konečnému zneniu doplnenia a zmien pravidiel o
ktorých hlasovali nasledovne:







zavedenie povinnosti usporiadateľa snemu spísať zápisnicu z konaného snemu a odovzdať je
výboru VHSL /hlasovanie za: 14, zdrţalo sa: 0, proti 0 hlasov/
zmena názvu pravidiel ligy z Pravidlá VHSL na Športové smernice VHSL /hlasovanie za: 14,
zdrţalo sa: 0, proti 0 hlasov/
doplnenie pravidlá o započítaní výsledného času v prípade zlyhania svetelnej signalizácie na terči
/hlasovanie za: 14, zdrţalo sa: 0, proti 3 hlasy/
doplnenie pravidla o naskrutkovaní sacieho koša pri ponorení do vodnej nádrţe
(kade) /hlasovanie za: 13, zdrţalo sa: 1, proti 0 hlasov/
doplnenie a spresnenie pravidlá ohľadom veľkosti nábehu na savicovom hrdle /hlasovanie za: 13,
zdrţalo sa: 1, proti 0 hlasov/







spresnenie pravidla ohľadom hlasovania a kompetencií výbor pri riešení prípadného protestu
podaného niektorým tímom na danom ligovom kole. /hlasovanie za: 13, zdrţalo sa: 0, proti 1
hlas/
výklad prípadných sporných bodov športových smerníc prináleţí výboru VHSL, tento následný
výklad bude zverejnený na internetovej stránke /hlasovanie za: 14, zdrţalo sa: 0, proti 0 hlasov/
doplnenie pravidlá o tom, ţe to príslušného kola VHSL sa môţe súťaţný tím prihlásiť do
ukončenia pokusov, s tým ţe ak sa prihlási aţ do druhého pokusu, bude mu umoţnený iba 1
pokus /hlasovanie za: 14, zdrţalo sa: 0, proti 0 hlasov/
doplnenie bodovania ţenskej kategórie do športových smerníc systémom 10-8-6-5-4-3-2-1
/hlasovanie za: 13, zdrţalo sa: 0, proti 1 hlas/
návrh na to, aby ţenská kategória mala 6.kôl s tým, ţe sa odčítava najhorší dosiahnutý výsledok
/hlasovanie za: 14, zdrţalo sa: 0, proti 0 hlasov/
Po pre jednaní zmien pravidiel otvoril predseda ligy tretí bod a to návrh súťaţného kalendára pre
rok 2013. V tomto bode účastníci ktorí mali záujem na organizácii ligového kola vyjadrili svoj
záujem a predniesli návrh termínu na organizáciu ligového kola. Po prednesení všetkých návrhov
boli tieto prerokované. Na základe rokovania bol jednohlasne prijatý nasledujúci kalendár:











01. 06 Zlaté
23. 06 Bijacovce (1.Kolo Ţeny)
03. 07 Hankovce
20. 07 Niţné Ruţbachy
21. 07 Niţná Myšľa (organizátor Fire Racingsport) (2.Kolo Ţeny)
03. 08 Spišská Sobota
18. 08 Olšavce (organizátor Vyšná Voľa) (3.Kolo Ţeny)
25. 08 Ľubovec (4.kolo Ţeny)
14. 09 Finále VHSL Sverţov (5kolo Ţeny)
Po otvorení tohto bodu poţiadal o slovo predseda Ing. František Teplický, ktorý sa poďakoval
členom Výboru a účastníkom ligy za doterajšiu spoluprácu a oznámil prítomným účastníkom
Snemu, ţe pre svoju pracovnú vyťaţenosť a povinnosti si nedokáţe riadne plniť povinnosti
predsedu ligy podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, a preto sa vzdáva tejto funkcie. Na
záver svojho prejavu ako nového predsedu navrhol Vladimíra Mikulu, ktorý návrh na svoju
kandidatúru na tento post prijal. Tento kandidát bol na post predsedu VHSL aj jediný, keďţe ďalší
kandidát sa neprihlásil. Ďalej sa výbor ligy uzniesol, ţe kvôli veľkej pracovnej vyťaţenosti hlavný
rozhodca ligy Róbert Bartko, nie je schopný tento post adekvátne zastávať a preto podal návrh
na jeho odvolanie. Snem tento návrh akceptoval a v hlasovaní rozhodol o jeho odvolaní, keď za
jeho odvolanie bolo 14 hlasov, 0 proti a 0 sa zdrţalo. Na túto pozíciu bol navrhnutý Ing. Pavol
Tvarovský, iný kandidát na túto pozíciu sa neprihlásil. Snem VHSL sa rozhodol, ţe o oboch
kandidátoch bude hlasovať samostatne. V hlasovaní o návrh, aby sa novým predsedom VHSL
stál Vladimír Mikula hlasovalo 14 členov za, 0 sa zdrţalo a 0 bolo proti. Hlasovanie o návrh na to,
aby sa novým hlavným rozhodcom ligy stal Ing. Pavol Tvarovský, hlasovalo taktieţ 14 členov za
tento návrh, 0 sa zdrţalo a 0 bolo proti. Po týchto doplňujúcich voľbách členov výboru, bude
výbor VHSL pracovať v tomto zloţení:







Predseda VHSL - Vladimír Mikula, Fire Racing Sport
Podpredseda VHSL - Ing. Vladimír Beňo, Vtáčkovce
Podpredseda VHSL - Ing. Jozef Hankovský, Sverţov
Pokladník VHSL - Bc. Matúš Marton, Ľubovec
Hlavný rozhodca VHSL – Ing. Pavol Tvarovský, Vyšná Voľa
Za účelom spresnenia spôsobu konania štatutárnych orgánov VHSL /štatutárov/ a väčšej právnej
istoty pri uzatváraní právnych úkonov s tretími osobami /v zmysle Článku 7., posledná veta,
platných Stanov VHSL/ konajú štatutárne orgány VHSL, tj. členovia Výboru VHSL nasledovným
spôsobom:
Štatutárne orgány VHSL /Článok 7. Stanov VHSL/ pri uzatváraní písomných právnych úkonov
konajú spoločne a to vţdy dvaja tak, ţe predseda alebo podpredseda, a ďalší člen Výboru VHSL,
a to buď pokladník alebo podpredseda k písanému alebo tlačenému názvu zdruţenia pripoja svoj
vlastnoručný podpis.
Ďalej snem v tomto bode pristúpil k doplneniu členov revíznej komisie. Po krátkej diskusii bola za

člena revíznej komisie navrhnutá Mária Oravcová. Tá so svojou kandidatúrou súhlasila. S
prihliadnutím na to, ţe iní kandidáti sa neprihlásili ani neboli navrhnutí, navrhol Predseda VHSL
vyzval členov snemu aby hlasovali o jej kandidatúre na tento post.
Zástupcovia jednotlivých členov VHSL hlasovali vo voľbe Márií Oravcovej za člena Revíznej
komisie nasledovne: za 14 hlasov, zdrţalo sa 0, proti 0 hlasov.
V zmysle vyššie uvedeného Snem doplnil člena Revíznej komisie /ďalej aj „RK"/ a revízna
komisia bude pracovať v nasledujúcom zloţení:




člen RK – Mária Oravcová, Terňa,
člen RK – Peter Pančišin, Fire Racing Sport
člen RK – Matej Šarišský, Ľubovec
Po doplnení člena RK VHSL nasledoval piaty bod – Sponzori, marketing a reklama. V tomto bode
členovia Výboru VHSL oboznámili členov snemu o tom akých sponzorov ma liga na nasledujúci
ročník zabezpečených. Ing. Pavol Tvarovský členom oznámil sponzorov, internetový obchod
zameraný na predaj potrieb pre hasičov edobrovolnihasici.
sk ,firmu Bison – výrobcu hasičských dresov, a výrobcu hasičských odevov firmu Rhea. Ďalej
známy hasičský portál shop.firesport.cz je ochotný ligu sponzorovať, ale konkrétne podmienky
ešte nie sú dojednané a budú predmetom ďalších rokovaní. Ing. Vladimír Beňo oznámil členom,
ţe firma MAAD Športové poháre a trofeje bude VHSL sponzorovať a to formou 30% zľavy na
Poháre pre víťazov jednotlivých kôl VHSL zakúpených v ich spoločnosti. Ing. Jozef Hankovský
informoval o tom, ţe VHSL prišli uţ na účet finančné prostriedky z nadačného fondu Slovak
Telekom a nadácií Pontis, keďţe VHSL sa svojím projektom Prvý Dotyk s Hasičinou uchádzala o
tento príspevok.
Taktieţ informoval zúčastnených o tom ako budú tieto finančné prostriedky pouţité.
Členovia Výboru ďalej apelovali aj na ostatných účastníkov ligy aby aktívne zháňali sponzorov
alebo potencionálnych partnerov VHSL. Taktieţ oboznámili prítomných o tom, ţe prebiehajú
ďalšie rokovania s potencionálnymi sponzormi.
Predposledným bodom programu Jarného Snemu VHSL bola Diskusia. Podpredseda Ing.
Vladimír Beňo v tomto bode vyzval prítomných aby vyjadrili svoje pripomienky alebo návrhy a
nápady ktoré povaţujú za potrebné prerokovať. Po tejto výzve prebehla diskusia o ďalšom
smerovaní a iných problémoch ligy. Avšak v tomto bode sa účastníci zhodli, ţe
tie najpodstatnejšie problémy a veci vyţadujúce si pozornosť sa uţ prejednali v
rámci predchádzajúcich bodov programu tohto Snemu.
Po ukončení diskusie novozvolený predseda ligy Vladimír Mikula prešiel k poslednému bodu
programu - Záver – v ktorom sa poďakoval zúčastneným a zaţelal im veľa úspechov do novej
sezóny. Vyjadril svoju túţbu aby sa liga rozrástla o nových účastníkov a aby ďalšia sezóna bola
ešte úspešnejšia ako tá minulá.
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.
Vo Vtáčkovciach, dňa 23. 3. 2013

