ZÁPISNICA
zo zasadnutia Jarné Snemu
Východoslovenskej Hasičskej Superligy
konaného dňa 18.03.2017 vo Vyšnej Voli
V sobotu 18. marca 2017 sa uskutočnilo zasadnutie Jarného Snemu Východoslovenskej
hasičskej superligy /ďalej aj „VHSL“/.
Na základe kontroly prezenčnej listiny bolo na Jesennom Sneme VHSL prítomných viac
ako 25 zástupcov hasičských družstiev, avšak s hlasovacím právom po zaplatení štartovného bolo
13 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. Kalendár 2017
3. Ženská kategória
4. Zmeny na štartovke
5. Sponzori 2017
6. Pravidlá zmeny/doplnenie
7. Diskusia
8. Záver
Na zmenu a doplnenie programu nikto z pritomnych nepodal navrh preto predseda ligy
Vladimír Mikula dal o jeho znení hlasovať.
Za tento program hlasovalo 13 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 nasledoval rokovanie o kalendári na rok 2017,
po dlhšej diskusií a hľadaní kompromisného riešenia výbor zostavil tento kalendár za ktorý
hlasovalo 13 oprávnených členov, nikto sa nezdržal a tak tiež nikto nebol proti. Muži v ročníku
2017 budú mať 10 kôl, zástupcovia ženských tímov sa dohodli na 6 kolách a to v Hankovciach,
Zlatom, Sveržove, Ľubovci, Bzenove a v Hrabovci.

2. Kalendár 2017 – Kalendár súťaží na ligový ročník 2017 bol schválený v nasledovne:
1. kolo 7.5.2017
2. kolo 21.5.2017
3. kolo 3.6.2017
4. kolo 18.6.2017
5. kolo 25.6.2017
6. kolo 9.7.2017
7. kolo 30.7.2017
8. kolo 5.8.2017
9. kolo 20.8.2017
10. kolo 15.9.2017

– Komárov
– Hankovce + ženské kolo
– Zlaté + ženské kolo
– Košické Olšany
– Sveržov + ženské kolo
– Ľubovec + ženské kolo
– Rokytov
– Bzenov + ženské kolo
– Reľov
– Finále VHSL Hrabovec + ženské kolo

3. Kategória žien 2017
Jednou z hlavných úloh, ktoré si výbor stanovil po jesennom sneme 2016 bolo udržanie
ženskej kategórie, jej rozšírenie a finančne zatraktívnenie. Na jarnom sneme 2017 potvrdili
účasť v novom ročníku tieto družstvá:
•
•
•
•
•
•

Terňa
Hankovce
Raslavice
Spišská Sobota
Bzenov
Vyšná Šebastová

Výbor prišiel s návrhom vrátiť štartovné v sume 30,- EUR všetkým ženským ligovým
družstvám, ktoré absolvujú všetky ženské kola, za tento návrh hlasovalo 12 oprávnených členov, 1
sa zdržal. Ďalej predseda VHSL informoval, že na konci ligového ročníka budú finančne
ohodnotené najlepšie ženské družstva, presná suma sa ešte nestanovila nakoľko niektorí sponzori
sú v štádiu rokovania.
4. Zmeny v štartovke
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. Konkrétne zmeny
v pravidlách prijaté neboli.

Piaty 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.
5. Zoznam a prezentácia už známych sponzorov pre sezónu 2017
















Generálny sponzor BAUMANN SLOVAKIA s.r.o.
Válek Autosport
Bison
Dobrovolnihasici.sk
Nevřela – servis hasičskej techniky
Maad trofeje
Sportfire
Impuls leasing
Auto - Valas
Šelma časomiery, p. Gombár
Archanjel
Rhea
BUDIŠ
EL-Projekt
Pivovar Štamgast

V rámci tohto bodu bola aj prezentácia sponzorského návrhu od pivovaru Štamgast
a taktiež aj ochutnávka piva, ktoré bude čapované na kolách VHSL. Poďakovanie za pivko
na ochutnávku patrí hasičom z Hankoviec, ktorý nám ho zabezpečili.
Ďalším bodom programu bol bod číslo 6. Pravidlá - zmeny/doplnenie:
V tomto bode ako prvý navrhol zmeny a doplnenia v Smernici VHSL Rado Rešetár, ktorý
sa odvolával najmä na svoje skúsenosti ako rozhodca. Postupne zúčastnenými padli aj ďalšie
návrhy na zmeny nasledovne:
 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
súťažiacich v prípade zranenia. Prijaté - Hlasovanie 13 za, 0 proti, nikto sa
nezdržal.
 Povinnosť funkčnosti všetkých kohútov rozdeľovača ( ľahko otvárateľné a „nie, že to
musia otvárať dvaja chlapi“ ), ktorý odôvodnil tým, že kohúty niektorých súťažiach

ide ťažko otvoriť/zavrieť, čo môže byť nebezpečné aj pri prípadných chybách/pádoch
prúdarov - najčastejšie nezapojení prúdnice a pod. V smernici VHSL je teraz
stanovené, že kohúty rozdeľovača nemusia byť funkčné. Prijaté - Hlasovanie 10 za,
2 sa zdržali, 1 proti
 Určenie minimálneho alebo maximálneho priemeru oka na mechanizme ovládania
spätnej klapky z dôvodu rôznorodosti veľkosti tohto otvoru na náradí súťažiacich.
Tento otvor bol v prípade niektorých družstiev primeranej veľkosti avšak pri iných
ho ani nebolo vidieť či dobre rozpoznať a žiadna karabína by do neho nevošla.
Mnoho otvorov bolo vytvorených družstvami iba tesne pred pokusom prederavením
pásky obmotanej na tomto mechanizme. Po rozsiahlejšej diskusii padol prevážil
návrh na vypustenie tohto bodu z pravidiel a to s poukazom, že tento nemá v súťažnej
praxi žiadne praktické opodstatnenie. Tento bod zrušený a vypustený z pravidiel Hlasovanie 7 za zrušenie tohto bodu, 4 sa zdržali, 2 proti zrušeniu.
 Návrh na určenie maximálnej tvrdosti terča - napríklad uhlom z ktorého bude pustené
závažie testera na valec a tento sa bude musieť následne preklopiť (spadnúť) do
vodorovnej polohy. Minimálna tvrdosť - tester sa spustí vlastnou váhou voľným
pádom z kolnej polohy voči valcu ( 90 stupňový uhol ) z ktorej valec terča nesmie
sadnúť a maximálna tvrdosť - tester sa spustí voľným pádom zo zvyslej polohy ( 180
stupňový uhol ) kedy valec terča musí byť prevrátený a následne zopnutý spínač
terča. Prijaté – Hlasovanie 12 za, 0 zdržalo, 1 proti.
 Matej Šarišský podal návrh na zvýšenie štartovného na ligovom kole zo súčasných 5,EUR na 7,- EUR z dôvodu vyšších nákladov organizátora s poukazom, že táto výška
štartovného bola stanovená pri založení ligy; napr. aj z dôvodu zavedeniu povinnosti
zabezpečiť zdravotnú službu/kvalifikovaného zdravotníka. Tento návrh bol prijatý
- Hlasovanie 13 za, 0 sa zdržalo, nikto nebol proti.
 Návrh vypustiť resp. neurčovať v pravidlách výšku stravnej jednotky z dôvodu, že
súčasnych 1,5 eura za stravnú jednotku na osobu bolo stanovené ešte pred 8 rokmi
keď táto hodnota pokryla náklady, no v dnešnej dobe sa zmenili jednak ceny ako aj
rôznorodosť stravy a požiadavky súťažiacich. Prijaté – Hlasovanie 13 za, 0 sa
zdržalo, 0 proti.
 Návrh na automatické určenie konečných výsledkov daného ligového kola podľa
výsledkov súťažných pokusov dosiahnutých v prvom kole bez hlasovania, ak dôjde
k neodstrániteľnej poruche časomiery a ani opakovanie všetkých pokusov nie je
možné. Prijaté – Hlasovanie ??? za, ?? sa zdržalo, ? proti.


Výbor VHSL prezentoval návrh zavedenia druhej, záložnej časomiery na
všetkých kolách VHSL, ktorú bude musieť zabezpečiť organizátor. Neprijaté -

Hlasovanie 2 za, 3 zdržali, 7 proti.


Výbor alternatívne navrhol snemu VHSL prijať uznesením aspoň odporúčanie
organizátorovi kola zabezpečiť druhú - záložnú časomieru vo vlastnom záujme
organizátora pre prípad závažnej poruchy a zabezpečenia priebehu a ukončenia
súťaže bez neprimeraného zdržania. Toto odporúčanie bolo prijaté hlasovanie 12 za, 1 proti, 0 sa zdržalo.

Predseda ligy Vladimír Mikula následne otvoril predposledný bod snemu ktorým bola
Diskusia. V tomto bode predseda ligy Vlado Mikula prezentoval návrh zakúpiť ligou prívesný
vozík z dôvodu uľahčenia organizátorom ligových kôl presúvanie ligového inventáru, ktorý sa za
posledné roky značne rozrástol. Tento návrh prijali prevažne organizátori ligových kôl veľmi
pozitívne a Snem udelil súhlas s na zakúpenie a výrobu prívesného vozíka s oplachtovaním na
mieru, tak aby sa do neho vošiel všetok ligový inventár.
V diskusii bolo prednesených aj viacero poznámok a vystúpení zúčasnených ktoré však
mali všeobecný charakter.
Po ukončení diskusie predseda ligy Vladimír Mikula pristúpil k poslednému bodu
programu Záver, v ktorom sa poďakoval zúčastneným, zaželal im šťastnú cestu domov a pozval
ich na otvorenú neformálnu diskusiu a posedenie aj po ukončení formálneho programu Snemu.
Prílohou tejto zápisnice je aj Prezenčná listina z rokovania tohto Jarného Snemu VHSL
v roku 2017.
Táto zápisnica sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, jedna pre vlastnú evidenciu VHSL a
druhá na preukázanie skutočností, ktoré sú obsahom tejto zápisnice tretím osobám.
Vo Vyšnej Voli, dňa 18.03.2017

______________________
Ing. Pavol Tvarovský – zapisovateľ
Za správnosť obsahu - overovatelia:
V ................................... , dňa ...........................

___________________
Mgr. Matej Šarišský
V ................................... , dňa ...........................

___________________
Ing. Jozef Hankovský

