ZÁPISNICA
zo zasadnutia Jarného Snemu
Východoslovenskej Hasičskej SuperLigy
konaného dňa 29.3.2014 v Hankovciach
Dňa 29. marca 2014 sa uskutočnilo zasadnutie Jarného Snemu Východoslovenskej
hasičskej superligy /ďalej aj „VHSL“/, kde na úvod všetkých prítomných privítal predseda
ligy Vladimír Mikula a starosta obce Hankovce, ktorý všetkým poprial príjemné a ničím
nerušené zasadnutie.
Na základe kontroly prezenčnej listiny boli na Jarnom Sneme VHSL prítomní 14
zástupcovia družstiev, a to FireRacingSport, Sveržov, Vyšná Voľa, Hankovce, Ľubovec,
Nižné Ružbachy, Kecerovce, Hrabovec, Lúčka, Lúčka ženy, Hermanovce, Vtáčkovce, Reľov,
Spišská Sobota ženy. Na základe toho podpredseda Ing. Vladimír Beňo konštatoval, že
v zmysle Stanov je Snem uznášaniaschopný. Hlasovacie právo mali 12 členovia, ktorí pred
začatím Snemu zaplatili ročné členské na sezónu 2014.
Predseda ligy Vladimír Mikula predniesol návrh programu tohto Snemu, a to
v nasledovnom poradí:
1. Úvod – privítanie
2. Kalendár na sezónu 2014
3. Doplnenie pravidiel
4. Sponzori, marketing a reklama
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver
Za tento program hlasovalo 12 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov.
Následne po schválení programu Snemu predseda ligy otvoril druhý bod programu Kalendár
súťaží na sezónu 2014. V tomto sa bode sa uzavrel okruh organizátorov ligových kôl pre
ročník 2014.
Aj keď termíny ligových kôl boli stanovené už na Jesennom Sneme VHSL, došlo na
žiadosť organizátorov po odsúhlasení Snemu k dvom zmenám, a to prvé kolo sa zo
dňa 4.5.2014 presunulo na 10.5.2014, a tretie kolo sa presunulo z nedele 8.6.2014 na sobotu
7.6.2014. Pôvodne 10. kolo o ktoré na Jesennom Sneme prejavili záujem chalani z Kendíc
z kalendára vypadlo, nakoľko organizátor sa Snemu nezúčastnil a svoju organizáciu
dôveryhodne nepotvrdil. Zároveň bol za účelom zabezpečenia riadneho chodu ligového
ročníka a pripravenosti družstiev určený aj začiatok každého ligového kola.
Za nasledujúci súťažný kalendár hlasovalo 12 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov.
1. kolo 10.5. 14:00 Kecerovce
2. kolo 25.5. 13:00 Lúčka

(1. kolo ženy)
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3. kolo 7.6.
4. kolo 15.6.
5. kolo 29.6.
6. kolo 13.7.
7. kolo 20.7.
8. kolo 2.8.
9. kolo 16.8.
10. kolo14.9.

14:00
14:00
13:00
13:00
13:00
14:00
10:00
13:00

Zlaté
Hankovce
Sveržov
(2. kolo ženy)
Nižné Ružbachy
(3. kolo ženy)
FireRacingSport (Košické Oľšany)
Hrabovec
(4. kolo ženy)
Spišská Sobota
(5. kolo ženy)
Ľubovec finále
(6. kolo ženy)

Po schválení kalendára pre sezónu 2014 predseda ligy otvoril tretí bod programu, a to
Doplnenie pravidiel.
Následne prenechal slovo hlavnému rozhodcovi ligy Ing. Pavlovi Tvarovskému, ktorý
oboznámil prítomných s návrhom jednotného technického vyhotovenia terčov na každom
kole VHSL. Predstavil a názorne ukázal tzv. tester merania tvrdosti terčov pre objektívne
meranie výsledkov. Každé ligové družstvo si môže daný tester merania tvrdosti vyrobiť na
základe uverejneného plánu na stránke www.vhsl.sk alebo vypožičať, a tak včas zabezpečiť
objektívne merateľné terče počas ligového kola.
Za používanie tzv. testera merania tvrdosti terčov a jednotné technické vyhotovenie
mechanizmu terčov hlasovalo 11 členov, proti 1 člen, zdržalo sa 0 členov.
V ďalšom Matej Šarišský vypracoval návrh zmeny pravidiel a spracoval pripomienky
k týmto zmenám. Návrh zmien následne predniesol Snemu.
Oboznámil prítomných so zmenou evidencie vypožičania súťažiacich v ligových
kolách. Povinnosťou organizátora ligového kola bude pred začatím súťaže zabezpečiť si
formulár Zápisnice o vypožičaní súťažiaceho v ligovom kole, kde bude zaznamenané každé
vypožičanie súťažiaceho ešte pred vydaním povelu na prípravu základne. Po ukončení súťaže
ju odovzdá spolu s dokladom o vyzbieranej sume pokladníkovi VHSL alebo inému členovi
Výboru VHSL.
V ďalšom apeloval na každé družstvo, aby nezabúdalo na povinnosť nominovať osoby
spôsobilé vykonávať činnosť člena technickej komisie a včas ich nahlásiť Výboru VHSL.
Technická komisia spíše Zápisnicu o priebehu ligového kola VHSL, ktorú po ukončení súťaže
odovzdá hlavnému rozhodcovi ligy alebo inému členovi Výboru VHSL.
Po prerokovaní návrhu zmien členovia Snemu dospeli ku konečnému zneniu
doplnenia a zmien pravidiel, o ktorých hlasovali nasledovne:
-

-

-

zmena štartovného pre každé ligové družstvo na každej súťaži je 5 euro a pre
neligové družstvo štartovné určí organizátor, avšak toto štartovné je v rozmedzí od
5 až 10 euro. Za hlasovalo 12 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov.
po ukončení prípravy musí každý súťažiaci na prvú výzvu rozhodcu odstrániť
vytýkaný nedostatok v príprave náradia, inak sa to považuje za predčasný štart. Za
hlasovalo 12 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov.
Hlavným rozhodcom súťaže je rozhodca na základni. Za hlasovalo 12 členov,
proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov.
Výbor VHSL môže prijať a vydať metodický pokyn pre usporiadateľov ligového
kola za účelom zlepšenia organizačného a technického zabezpečenia súťaže, ktorý
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-

-

-

je v prípade jeho vydania záväzný. Za hlasovalo 12 členov, proti 0 členov,
zdržalo sa 0 členov.
zverejnenie štartovky organizátorom najmenej 14 dní pred konaním ligového kola
na stránke www.vhsl.sk a pevne stanovený začiatok prihlasovania o 20.00 hod. na
stránke www.vhsl.sk, vždy druhú nedeľu pred konaním daného kola. Za hlasovalo
12 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov.
organizátor ligového kola je povinný zaslať kompletnú výsledkovú listinu na
ligový e-mail najneskôr do 19. hod. dňa nasledujúceho po dni konania súťaže a do
5 pracovných dní po ukončení súťaže zašle na ligový e-email reportáž z ligového
kola. Za hlasovalo 10 členov, proti 0 členov, zdržali sa 2 členovia.
zabezpečenie kobercov pod základňu, koberec musí prečnievať min. 1 m od okraja
základne. Za hlasovalo 10 členov, proti 0 členov, zdržali sa 2 členovia.
zvýšenie poplatku za vypožičanie súťažiaceho z pôvodných 2 € na 3 € skončilo
hlasovaním 9 členov za pôvodnú sumu, 3 členovia za 3 €. Zvýšenie poplatku
za vypožičanie súťažiaceho nebolo schválené.

Po odhlasovaní všetkých zmien nasledoval štvrtý bod Sponzori, marketing a reklama.
V tomto bode členovia Výboru VHSL oboznámili Snemu o tom, akých sponzorov má liga na
nasledujúci ročník zabezpečených. Stanislav Staš potvrdil ďalšiu spoluprácu so sponzormi
dobrovolnihasici.sk, RHEA SK a BISON. Túto sezónu VHSL podporia aj sponzori Válek
Autosport CZ a SPORTFIRE. Ešte prebehnú rokovania o možnosti spolupráce
s pivovarom, a to Urpiner, ktorý po ukončení minuloročnej sezóny prejavil záujem
spolupracovať s ligou aj v tomto ročníku, prípadne iným partnerom. Podpredseda ligy
oznámil členom, že firma MAAD Športové poháre a trofeje bude rovnako naďalej
sponzorovať členov VHSL formou 25% zľavy pri nákupe pohárov pre víťazov jednotlivých
kôl VHSL v ich spoločnosti. Záujem sponzorsky určite podporiť ligu prejavila aj spoločnosť
BAUMANN Slovakia, pričom konkrétna forma podpory je predmetom rokovaní.
Členovia Výboru v ďalšom apelovali aj na ostatných účastníkov ligy, aby aktívne
zháňali sponzorov alebo potenciálnych partnerov VHSL. Pri organizovaní ligových kôl, aby
usporiadatelia nezabúdali na riadnu prezentáciu ligových sponzorov, priebežné vyhlasovanie
sponzorov počas súťaže a na zverejnenie loga všetkých sponzorov ligy v pozvánke na ligové
kolo. Taktiež oboznámili prítomných o tom, že prebiehajú ďalšie rokovania s potenciálnymi
sponzormi.
Po predstavení všetkých ligových sponzorov nasledoval piaty bod programu Rôzne.
Predseda ligy apeloval na všetkých prítomných, aby si usporiadatelia dali čo najviac záležať
na organizácii a priebeh ich ligových súťaží, a tým sa podieľali na zvyšovaní úrovne samotnej
VHSL. Vyzval prítomných, aby si vopred dôsledne premysleli podmienky pre
usporiadateľov, ktoré budú ich povinnosťou ako napr. rozloženie trate, kvalita základne,
rozhodcovia, rozmiestnenie banerov, funkčné ozvučenie, komentátor, rozloženie stánkov pre
občerstvenie, dodržanie presného začiatku súťaže. Ďalej navrhol, aby v budúcnosti bol
v pravidlách stanovený prinajmenšom minimálny počet kôl pre ženskú kategóriu, napr. 51%
z počtu kôl v mužskej kategórii, avšak cieľom je v budúcnosti dosiahnuť rovnaký počet kôl
v oboch kategóriách.
V ďalšom pokladník ligy Bc. Matúš Marton informoval členov o zakúpení 2 banerov
a športových vlajok s logom VHSL pre marketingové účely, ktoré budú mať organizátori na
každom ligovom kole. Rovnako VHSL poskytne každému usporiadateľovi ligového kola na
hmotnú zodpovednosť, základný inventár ako meracie pásmo, tester merania terčov,
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zariadenie na meranie hadíc, mierky pre rozhodcov na prípravnú základňu, stopky, a iné.
Usporiadateľ po ukončení kola tento inventár, po prekontrolovaní či je tento kompletný,
odovzdá ďalšiemu usporiadateľovi alebo Výboru VHSL a to, aby sa predišlo stratám
a uľahčilo zabezpečenie týchto predmetov usporiadateľom.
Predposledným bodom programu Jarného Snemu VHSL bola Diskusia. Predseda ligy
Vladimír Mikula v tomto bode vyzval všetkých prítomných, aby vyjadrili svoje pripomienky,
návrhy, ktoré považujú za potrebné prerokovať. V tomto bode sa účastníci zhodli, že tie
najpodstatnejšie problémy a veci vyžadujúce si pozornosť sa už prerokovali a boli spomenuté
v rámci predchádzajúcich bodov programu tohto Snemu.
Po ukončení diskusie predseda ligy Vladimír Mikula prešiel k poslednému bodu
programu – Záver, v ktorom sa poďakoval zúčastneným a zaželal im veľa úspechov do novej
ešte úspešnejšej sezóny 2014.
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 Hankovciach, dňa 29.3.2014

_______________________
Mgr. Stanislava Žacová - zapisovateľ
Za správnosť obsahu overovatelia,

V Hankovciach , dňa ........................
___________________
Matej Šarišský
člen DHZ Ľubovec

___________________
Maroš Poremba
člen DHZ Lúčka
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