JARNÝ SNEM VHSL
29.3.2015 – Terňa
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Jarného Snemu
Východoslovenskej Hasičskej Superligy
konaného dňa 29.3.2015 v Terni
Dňa 21. marca 2015 sa uskutočnilo zasadnutie Jarného snemu Východoslovenskej hasičskej
superligy /ďalej len „VHSL"/. Na úvod privítal všetkých členov predseda VHSL Vladimír Mikula a
starosta obce Terňa Ing. Juraj Senderák, ktorý poprial dobrú atmosféru na rokovaní aj šťastie v
budúcej sezóne.
Pred tým, než sa začalo rokovanie, zúčastnení členovia zaplatili štartovné na rok 2015 z čoho
vyplynul aj počet 24 hlasujúcich práv
Nasledovalo oboznámenie sa s programom Jarného snemu, ktorý prezentoval predseda ligy
Vladimír Mikula:
Program:
1. Voľby členov výboru a revíznej komisie VHSL
2. Doplnenie organizátorov na neobsadené dátumy kalendára 2015
3. Doplnenie smernice VHSL
4. WEB stránka- redizajn
5. Diskusia
Za tento program zahlasovalo 24 členov, 0 bolo proti a 0 sa zdržalo hlasovania.
Po odhlasovaní sa následne prešlo k prvému bodu programu. Všetci prítomní mohli navrhnúť
kandidátov na nasledujúce funkcie: Predseda, podpredseda, podpredseda, pokladník, hlavný
rozhodca a traja členovia revíznej komisie. Nominačná listina kolovala počas celého snemu
medzi prítomnými, aby si každý zúčastnený mohol zvážiť svoju voľbu a prípadne sa do nej
zapísať. Z tohto dôvodu sa hlasovanie presunulo až na záver stretnutia. Všetci kandidáti mali
možnosť vyjadriť sa a prezentovať svoje názory, dôvody kandidatúry a svoje vízie do budúcnosti.
Pred hlasovaním o kandidátoch sa hlasovalo aj o samotnom hlasovaní.
Za verejné hlasovanie bolo 23 členov, proti 1, zdržal sa 0.
Za členov výboru a revíznej komisie boli nominovaní nasledujúci prítomní.
Predseda VHSL: Vladimír Mikula
Podpredseda VHSL: Matúš Marton, Jozef Hankovský, Vladimír Mikula
Hlavný rozhodca VHSL: Pavol Tvarovský, Róbert Bartko
Pokladník VHSL : Peter Chlebovský
Členovia revíznej komisie: Matej Šarišský, Jozef Šimoňak, Mária Oravcová
Po zverejnení nominovaných kandidátov na jednotlivé funkcie členov výboru sa pristúpilo k
hlasovaniu.
Výsledky hlasovania o členoch výboru VHSL:
Predseda VHSL: Vladimír Mikula: za 23, proti 0, zdržal 1;
Podpredseda VHSL: Matúš Marton: za 19; Vladimír Beňo: za 13; Jozef Hankovský: za 14;
Hlavný rozhodca VHSL: Pavol Tvarovský: za 22; Róbert Bartko: za 1
Pokladník VHSL: Peter Chlebovský: za 21, zdržali sa 3
Na základe výsledkov hlasovania sa členmi výboru VHSL na nasledujúce funkčné obdobie stali:
Predseda VHSL - Vladimír Mikula
Podpredseda VHSL - Matúš Marton
Podpredseda VHSL - Jozef Hankovský
Hlavný rozhodca VHSL - Pavol Tvarovský
Pokladník VHSL - Peter Chlebovský

Potom ako Snem schválil zloženie Výboru VHSL ďalej Snem v tomto bode pristúpil k voľbe
členov Revíznej komisie. Za členov revíznej komisie boli navrhnutí už vyššie uvedení Matej
Šarišský, Jozef Šimoňak a Mária Oravcová. S prihliadnutím na to, že iní kandidáti sa neprihlásili a
ani neboli navrhnutí, navrhol Podpredseda Matúš Marton voľbu členov Revíznej komisie zborovo
a nie o jednotlivých kandidátoch samostatne.
Zástupcovia jednotlivých členov VHSL hlasovali o tzv. „zborovej" voľbe členov Revíznej komisie
nasledovne: za 24 hlasov, zdržalo sa 0, proti 0 hlasov.
V zmysle vyššie uvedeného Snem volil členov Revíznej komisie /ďalej aj „RK"/ v nasledovnom
zložení:
člen RK – Mária Oravcová,
člen RK – Jozef Šimoňak,
člen RK – Mgr. Matej Šarišský
Výsledky volieb Snemu VHSL o týchto členoch RK boli nasledovné: za: 23, proti 01, nevolilo 0
členov.
Nasledoval ďalší bod programu. Kalendár súťaží na rok 2015.
Členovia výboru a družstiev si spoločne prešli všetky dátumy a vydiskutovali si neurčených
organizátorov (jednalo sa o 3. a 4. kolo). Diskutovalo sa aj o dátume 12. 7. 2015 kedy sú
naplánované Majstrovstvá Slovenska v požiarnom útoku aj 6. kolo VHSL a jedným z riešení bolo
dané kolo zrušiť, ak akékoľvek družstvo VHSL postúpi na tieto majstrovstvá. Nakoniec sa našlo
riešenie v podobe nového dátumu pre 6. Kolo VHSL a to 19. 7. 2015.
Výsledný kalendár na súťažný rok 2015:
1. kolo: 10.5.2015 o 13:00 (nedeľa) – Kecerovce
2. kolo: 24.5.2015 o 14:00 (nedeľa) – Hankovce
3. kolo: 6.6.2015 o 14:00 (sobota) – Zlaté (zmena dátumu kvôli okresnému kolu Prešov)
4. kolo: 21.6.2015 o 11:30 (nedeľa) – Šarišské Michaľany
5. kolo: 28.6.2015 13:00 (nedeľa) – Sveržov
6. kolo: 19.7.2015 13:00 (nedeľa) – Nižné Ružbachy (zmena dátumu kvôli MSR)
7. kolo: 26.7.2015 13:00 (nedeľa) – Hermanovce
8. kolo: 8.8.2015 14:00 (sobota) – Hrabovec
9. kolo: 23.8.2015 o 11:30 (nedeľa) – Lúčka
10. kolo: 12.9.2015 o 10:30 (sobota) – Ľubovec
Za nasledujúci súťažný kalendár na rok 2015 hlasovalo 23 členov za, 0 proti a 1 sa zdržal
hlasovania.
Po hlasovaní o konečnom znení kalendára VHSL pre rok 2015 pokračoval snem rokovaním o
ženskej kategórii. Na sneme odznel návrh, aby ženská kategória mala 10 kôl ako mužská.
Nasledovalo teda hlasovanie členov ženských tímov. Hlasovanie za to, aby mala ženská
kategória 6 kôl: 4 členky hlasovali za a 2 členky hlasovali proti. A tak výsledkom hlasovania je
šesť kôl v ženskej kategórii. Kolá, ktorých súčasťou bude aj ženská kategória sú: Šarišské
Michaľany, Sveržov, Nižné Ružbachy, Hrabovec, Lúčka, Ľubovec.
V nasledujúcom bode predseda VHSL pripomenul prítomným, že v tomto roku sa bude štartovať
len na pištoľ. Kvôli tomu je potrebné zabezpečiť štartovaciu čiaru (aby bola spevnená, nech tam
nie je blato, tráva a podobne, odporúča sa koberec, betón atď.)
Za túto zmenu zahlasovalo 23 členov za, 0 proti a jeden sa zdržal hlasovania.
Po doplnení smernice nasledoval bod sponzoring a webová stránka. Starostlivosť o webovú
stránku www.vhsl.sk bude zabezpečovať Bohuš Dzugaš. Predseda Vladimír Mikula prezentoval
prítomným pokračovanie sponzorskej spolupráce s Valek autosport, dobrovolníhasici.sk, BISON,
maad.sk, SPORTFIRE. Novým sponzorom je Archanjel, Rádio Kiss, NEVŘELA, Jan Semančík.
So sponzorom RHEA.SK sa bude ešte rokovať vzhľadom k použiteľnosti cien pre súťažiacich.
Posledným sponzorom by mal byť generálny, ktorý by poskytol financie do banku ligy VHSL. S
týmto sponzorom je však potrebné ešte rokovať. Jeden z členov VHSL navrhol reklamnú
agentúru z Košíc, s ktorou je tiež potrebné rokovať.
V nasledujúcom bode Dominik Šima prezentoval prítomným plánovanú zmenu v hlasovaní ALL
STARS. Tento rok sa bude hlasovať za konkrétnych ľudí, ktorí daný post behajú. Momentálne sa
vytvára stránka, kde si hlasujúci môže pozrieť svojho „ adepta" (jeho výkon na súťažiach).
Môžeme si teda vyberať konkrétne mená a nie iba pozíciu v družstve. Je však potrebná dobrá
spolupráca s tímami, aby organizátor vedel, kto a kedy útok behal. Taktiež kto si koho požičiaval
a podobne. Preto je potrebný kontakt na každé družstvo, aby sa mohli vyplniť informácie o

súťažiacich.(fotka, meno, priezvisko, pozície, ktoré behá). Pre presné informácie boli poskytnuté
materiály, kde je všetko podrobne vysvetlené. Túto aktivitu bude zabezpečovať Dominik Šima.
Záverečným bodom stretnutia bola diskusia, ktorou sa ukončil Jarný snem VHSL 2015.
Táto zápisnica sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, jedna pre vlastnú evidenciu VHSL, druhá
na preukázanie skutočností, ktoré sú obsahom tejto zápisnice tretím osobám.
V Terni, dňa 29.3.2015

