
                                                                  Slovak Waterski Federation                                                                            Slovenský zväz vodného lyžovania 
Junácka 6, 832 80 Bratislava   Zápis zo zasadnutia P SZVL 

zo dňa 10.marca 2016 Bratislava, Cable s.r.o., Šustekova 37   Prítomní: Vaško, Oravec, Kolozsi, Kunert Elena, Tichý Prizvaní: Pospišil, Oravcová  Program: 1) Kontrola úloh (P SZVL, ŠTK/Sekcie, CTM, Komisia rozhodcov, Ekonomika) 2) Príprava Zhromaždenia delegátov 3) Príprava sezóny 2016 - kalendár pretekov   - návrh výjazdov a nominácie 4) Ekonomika a hospodárenie - výsledky hospodárenia za rok 2015    - návrh rozpočtu na r.2016 5) Rôzne  - príprava medzinárodného semináru rozhodcov,  - realizácia povinností vyplývajúcich zo Zákona o športe,  - žiadosť p. Bartalského o doúčtovanie MS,  - odovzdanie funkcie gen. sekretára SZVL.   K bodu 1/Kontrola úloh  A)  P r e d s e d n í c t v o  S Z V L U/03/09/A - hľadať nové strediská a vodné plochy resp. osloviť ďalších pre vznik nových klubov - pripraviť prezentáciu zväzu pre propagáciu (využiť materiál pre SOV) T: priebežne Z: členovia P-SZVL trvá  U/10/10/A - pripraviť a odovzdať menovací dekrét (eventuálne preukaz) pre reprezentantov a rozhodcov T: priebežne Z: Vaško, Tichý, Kolozsi trvá  U/11/10/A - bazénový vlek v Lipt. Mikuláši.  O aktuálnom stave informoval predseda zväzu - hľadať nové kontakty na vedenie akadémie - odkúpiť frekvenčný menič na ovládanie vleku, kontaktovať p. Nováka (Vaško) T: priebežne Z: Pospišil, Vaško, Oravec, Kolozsi trvá  U/05/14/A - akreditácia zväzu, školenia trénerov - zistiť aktuálny stav a čo je potrebné spraviť, aby sme mohli školiť a udeľovať trénerské triedy v zmysle nového Zákona o športe T: čo najskôr Z: Pospišil trvá  
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U/04/15/A - reprezentačné oblečenie - zistiť aktuálne možnosti obnovenia reprezentačného oblečenia pre jednotlivé sekcie a rozhodcov - pripraviť ponuku pre kluby T: 24.04.2015 Z: Kolozsi trvá (nový termín 16.04.2016)  U/14/15/B - pripraviť prezentáciu SZVL na Festival neolympijských športov v Trenčíne  T: nov. 2015, do 6.12.2015 Z: Kolozsi, Pospišil, Oravcová splnená  Hodnotenie festivalu (Marian Pospišil), akcia prebehla úspešne. Vďaka Richardovi Kolozsimu bol postavený stánok, kde sa prezentoval náš šport ako aj naši najúspešnejší športovci. Alexander Vaško ml. bol vyhlásený v desiatke najlepších športovcov neolympijských športov. V prípade účasti aj v budúcom roku navrhuje pripraviť prezentáciu aj prostredníctvom prezentačných videí, čo by bolo pre divákov zaujímavejšie.  U/17/15/A - pripraviť a poslať žiadosť zväzu na pridelenie finančných prostriedkov na rok 2016 podľa pokynov MŠ SR T: 20.11.2015 Z: Pospišil, Oravcová, Vaško splnené  U/18/15/A - pripraviť definitívne odovzdanie všetkých písomností, protokol a ďalšie náležitosti v priebehu decembra 2015 a januára 2016 T: priebežne Z: Pospišil, Oravcová, Vaško trvá  U/01/16/A - pripraviť zmluvu na prenájom nebyt. priestoru (kancelária + archív) v budove Cable s.r.o na Šustekovej 37 v Bratislave. T: 16.04.2016 Z: Kolozsi, Vaško  U/02/16/A - zorganizovať Zhromaždenie delegátov v Piešťanoch - pripraviť a odoslať pozvánky členom a hosťom ZD - pripraviť ZD organizačne a nákladovo, pripraviť podklady pre rokovanie  - osloviť kluby v súvislosti s aktualizáciou stavu členov, pretekárov a rozhodcov v kluboch a zároveň úhrady členských poplatkov na sezónu 2016 T: 31.03.2016 Z: Pospíšil, Oravcová, P SZVL  U/03/16/A - prihlásiť Slovensko na účasť na Univerzitných majstrovstvách sveta vo vodnom lyžovaní za člnom, Akita, JPN (Mlynek, Bartalský) prostredníctvom SAUS (Slovenskej Asociácie Univerzitného Športu). T: čo najskôr Z: Pospíšil, Tichý, Oravcová  U/04/16/A - Stanovy SZVL - upraviť stanovy SZVL v  zmysle Zákona o športe č.440/2015, rozposlať všetkým členom SZVL a pripraviť na odsúhlasenie na ZD - do stanov zapracovať možnosť schvaľovania úloh a uznesení elektronickým hlasovaním Per Rollam. Procesný predpis bude vypracovaný v Smernici o elektronickom hlasovaní Per Rollam. T: 16.04.2016 Z: P SZVL (Vaško, Pospišil, Oravcová)  
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 U/05/16/A   - návrh na spracovanie Informačného systému športu IS pre SZVL ako aj pre kluby T: 16.04.2016 Z: Oravec, Kolozsi  B)  Š T K, S e k c i e  U/01/16/B  - pripraviť a predložiť rozpočty na reprezentačné výjazdy a domáce súťaže - nominácie reprezentantov a ved. výprav na repr. výjazdy - prípravu reprezentantov, tréningové kempy a plán činnosti sekcií T: 04.04.2016 Z: Tichý, Vaško, Kolozsi  C)  C T M,  p r í p r a v a  m l á d e ž e   D)  K o m i s i a  r o z h o d c o v  U/15/15/D - organizácia medzinárodného seminára rozhodcov - jar 2016 - pripraviť návrh na účasť našich rozhodcov 
 T: marec 2016 Z: E. Kunert trvá  E)  E k o n o m i k a  a  h o s p o d á r e n i e  U/16/15/E - členom P SZVL a Revíznej komisie poslať konečný prehľad hospodárenia SZVL za rok 2015 - doúčtovanie ME wakeboard, doúčtovanie príspevkov T: dec.2015 Z: Pospišil trvá (nový termín 31.03.2016)  U/01/16/E - pripraviť rozpočet SZVL na rok 2016 T: 04.04.2016 Z: P SZVL  F)  R e v í z n a k o m i s i a  k bodu 2/Uznesenia  UZN/01/2016 *P SZVL schvaľuje: presťahovanie kancelárie a archívu SZVL do budovy Cable s.r.o. na Šustekovej 37 v Bratislave, z dôvodu rekonštrukcie priestorov v Dome športu. *P SZVL schvaľuje: ponechanie sídla a poštovej adresy SZVL v Dome športu na Junáckej 6 v Bratislave. Hlasovanie / Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0  UZN/02/2016 P SZVL schvaľuje príspevok pre našich rozhodcov, ktorí sa zúčastnia Medzinárodného seminára rozhodcov konaného 1.-3. apríla 2016 v Bratislave (člny, vleky, handicapovaný) celkovou sumou 820 Eur. - 40,00 Eur pre neubytovaných rozhodcov – počet rozhodcov 7, - 60,00 Eur pre ubytovaných rozhodcov – počet rozhodcov 9. Hlasovanie / Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
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UZN/03/2016 P SZVL schvaľuje miesto a termín konania Zhromaždenia delegátov SZVL Termín: 15.-16. apríla 2016, Miesto konania: Lodenica KVL Piešťany Návrh programu: Piatok 15. apríla/16,00 hod./zasadnutie predsedníctva a komisií Sobota 16. apríla/08,00 hod./zasadnutie predsedníctva a komisií Sobota 16. apríla/13,00 hod./Zhromaždenie delegátov   UZN/04/2016 P SZVL schvaľuje kalendár pretekov pre sekcie člny, vleky a wakeboard (kalendár pretekov je prílohou č. 1 tohto Zápisu)  UZN/05/2016 P SZVL berie na vedomie: zmeny a podmienky vyplývajúce z nového zákona o športe č.440/2015  UZN/06/2016 P SZVL schvaľuje: členstvo v KŠZ a zaplatenie členské príspevku na rok 2016  UZN/07/2016 P SZVL neschvaľuje: žiadosť p. Bartalského o dodatočné navŕšenie nákladov na MS za člnom. Hlasovanie / Za: 0, Proti: 5, Zdržal sa: 0  UZN/08/2016 P SZVL schvaľuje: vyhodnotenie a finančné ocenenie najlepších športovcov za rok 2015 za jednotlivé sekcie, na základe výsledkov a bodového hodnotenia nasledovne: vodné lyžovanie za člnom: Martin Bartalský vodné lyžovanie za vlekom: Alexander Vaško ml. wakeboarding a wakeskating vleky: Július Lang Výška finančného ocenenia bude presne špecifikovaná na základe získaných bodov v BOV. Hlasovanie / Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0  k bodu 3/Príprava Zhromaždenia delegátov  V súvislosti s návrhom organizácie ZD v Piešťanoch bol priamo na zasadnutí oslovený Ivan Oravec, ktorý situáciu preveril a potvrdil možnosť usporiadania ZD v priestoroch KVL Piešťany (Lodenica), v termíne 15. – 16. apríla 2016.    k bodu 4/Príprava sezóny 2016  Vedúci jednotlivých sekcií prezentovali najdôležitejšie súťaže v sezóne 2016 (Príloha č. 1). Všetkým bola zároveň zadaná úloha pripraviť k výjazdom rozpočty, návrhy nominácií a vedúcich výprav.  Taktiež bude potrebné pripraviť plán prípravy a sústredení s rozpočtami.   k bodu 5/Ekonomika a hospodárenie  Gen. sekretár prítomných informoval o uzavretí rozpočtu za rok 2015, s tým že k dnešnému dňu boli predložené a riadne zaúčtované všetky výjazdy a akcie SZVL za rok 2015. Na rok 2016 bola podpísaná predbežná zmluva s MŠ SR v celkovej výške 92 960,- Eur z toho: - 47 560,- EUR/odmeny za výsledky, šport. reprezentácia, organizácia WGT - 15 400,- EUR/športovo talentovaná mládež - 30 000,- EUR/materiálno technické zabezpečenie 
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 k bodu 5/Rôzne  * Medzinárodný seminár rozhodcov (člny, vleky, hendikepovaní) Elena Kunert prítomných informovala o aktuálnom stave príprav medzinárodného seminára. K dnešnému dňu je všetko pripravené čo sa týka zabezpečenia hotela, priestorov, občerstvenia, dopravy a rozposlania pozvánok. Aktuálne sa hľadá a dojednáva miesto na spoločnú sobotňajšiu večeru. Predložila návrh príspevkov pre slovenských rozhodcov, ktorý P SZVL schválilo.  * Nový Zákon o športe Denisa Oravcová a Marián Pospíšil stručne informovali o nutných zmenách v SZVL na základe prijatia nového Zákona o športe. Bude nevyhnutné, aby sa všetci členovia P SZVL s novým zákonom oboznámili. Na základe nutnosti informovať o povinnostiach vyplývajúcich z tohto zákona pre SZVL, kluby a oddiely bude potrebné pripraviť komplexné informácie resp. seminár k téme „Nový Zákon o športe“ (na ZD).  * Žiadosť Borisa Bartalského Vzhľadom k navŕšeniu vlastných použitých finančných nákladov v rámci organizácie a účasti Martina Bartalského na MS v Mexiku bola prednesená žiadosť Borisa Bartalského o dodatočné doplatenie fin. prostriedkov p. Bartalskému. P SZVL ocenilo historický úspech a úspešnú reprezentáciu Martina na MS avšak vzhľadom k obmedzenému rozpočtu rozhodlo žiadosť zamietnuť. p. Bartalskému bude zaslané oficiálne stanovisko P SZVL.  * Odovzdanie funkcie gen. sekretára SZVL Novým gen. sekretárom SZVL bude v nadchádzajúcom období p. Denisa Oravcová. Súčasný gen. sekretár Marián Pospišil pripravil preberací protokol s pracovnou náplňou. Funkcia sa so všetkými povinnosťami preberá priebežne s tým, že Marián Pospišil bude zväzu nápomocný aj v ďalšom období.   Dňa: 21.03.2016 Zapísal: Pospišil, Oravcová 
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  Príloha č. 1 Termínový kalendár súťaží pre rok 2016 
   A) Sekcia vodného lyžovania za člnom  1) ME, 01.-04.09., Lieda, Španielsko 2) Univerzitné MS, 06.-11.09., Akita, Japonsko 3) MEJ, 10.-14.08., Recetto, Taliansko 4) M SRJ, 27.-28.08., Piešťany 5) Pohár Interu, 23.-24.07., Šenkvice 6) Kritérium mládeže, 02.-03.07., Piešťany   B) Sekcia vodného lyžovania za vlekom  1) MS, k dnešnému dňu bez určenia termínu a miesta (Vaško, Kerpčár, Cseploova, Borikova) 2) Finále Svet. Pohára, k dnešnému dňu bez určenia termínu a miesta 3) MEJ, 26.-28.08., Dnepropetrovsk, Ukrajina (Kerpčár, Boříková, Fedorová, Saxa, Vaško, Csókasová, Zambory) 4) ITC 2016 (Svetový pohár) Youth Cup 2016, 08.-10.07., Košice 5) M SR open + juniori, 08.-10.07., Košice 6) ITC 2016, 1. kolo, 24.-26.06., Weer, Holandsko 7) ITC 2016, 3. kolo, 29.-31.07., Asten, Rakúsko 8) ITC 2016, 4. kolo, 09.-11.09., Beckum, Nemecko   C) Sekcia wakeboardingu a wakeskatingu  1) ME, 19.-25.09., Tel Aviv, Izrael (Zuzana Vráblová, Július Lang, Radovan Hradil) 2) MS, 07.-13.11., Mexico (Zuzana Vráblová, Július Lang, Radovan Hradil) 3) Golden Trophy, 24.-25.06., Bratislava 4) Slovenský pohár 1, 10.-11.06., Brno, Česká rep. 5) Slovenský pohár 2, 15.-16.07., Štúrovo resp. Banská Bystrica 6) Slovenský pohár 3, 11.-20.08., Košice 7) M SR + Slovenský pohár 4, 09.-10.09., Bratislava 8) Mini Golden Trophy (U15), 24.-25.06., Bratislava 


