
ZÁPIS  zo zasadnutia 
mimoriadneho Zhromaždenia delegátov SZVL

zo dňa 31. mája 2016
Blatné – areál  KVL AŠK INTER Bratislava

Program: 
 1.  O t v o r e n i e  a  s c h v á l e n i e  p r o g r a m u

 Voľba pracovného predsedníctva 
 Voľba komisií – mandátová, návrhová

2.  Návrh rozpočtu na rok 2016

3.  Návrh úprav  stanov  SZVL 
      ( v zmysle  zákona o športe )

4.  D i s k u s i a  a  r ô z n e 

5.  Z á v e r 
  Správa mandátovej a návrhovej komisie
  Návrh Uznesenia 

Zúčastnení:
Podľa prezenčnej listiny. Na  ZD boli pozvaní zástupcovia 9-tich klubov a oddielov, ktorí sú 
členmi SZVL,  členovia  predsedníctva SZVL (P-SZVL) a členovia  revíznej komisie SZVL.

Pozvaní:  zástupcovia klubov, ktorí disponujú 25 hlasmi
Prítomní alebo splnomocnení: 7 delegátov zastupuje 5 klubov = 22  hlasov čo je 88 %

pozvaných delegátov s rozhodujúcim hlasom

Zhromaždenie delegátov je uznášania schopné.

Ďalší zúčastnení:
Generálny sekretár zväzu: Denisa Oravcová, Marián Pospišil

Zasadnutie  otvoril  predseda  SZVL  Vaško  Alexander.  Privítal  prítomných  delegátov  a
hostí a oboznámil s programom. Program schválený bez pripomienok.
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Program:

Bod 1. Voľba pracovného predsedníctva, voľba komisií

Predsedajúci predniesol návrh zloženia pracovného predsedníctva a  komisií.
Pracovné predsedníctvo: Vaško, Oravec, Bartalský B. schválené bez pripomienok
Mandátová komisia: A. Tichý, M. Pospišil, Kolozsi R. schválené bez pripomienok
Návrhová komisia: Oravcová D., E. Kunert, Kizek F. schválené bez pripomienok

M. Pospíšil, predseda mandátovej komisie informoval o počte prítomných delegátov
a o uhradených poplatkoch klubov na rok 2016.
Prítomní delegáti zastupujú 5 klubov. Všetky tieto kluby majú uhradené poplatky a majú
splnenú základnú povinnosť pre účasť a hlasovanie na ZD.
Neprítomní sú zástupcovia týchto klubov a oddielov: OVL Gransat Košice, Internacionál
Košice,  Ride  Košice.  Majú  uhradený  registračný  poplatok  do  zväzu,  no  nepoverili
žiadneho delegáta zastupovaním. Maxx sport Košice registračný poplatok k dnešnému
dňu neuhradil.

KVL  Trixen  6  hlasov  (delegát:  Vaško,),  KVLVŠ  Piešťany  5  (Kizek,  Oravec),  Inter
Bratislava  4  (Tichý),  Bratislava  Wake  Club  4  (  Kunert,  Kolozsi),  KVL  Sp.  N.  Ves  3
(Bartalský), spolu 22 rozhodujúcich hlasov.

Bod 2.     Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 bol shválený v uznesení ZD z 16.4.2016

Bod 3. Návrh úprav stanov zväzu  v zmysle zákona o športe č. 440 /2015

Zhromaždenie delegátov schvaľuje upravené stanovy SZVL . Stanovy sú prílohou č.1

Hlasovanie: Za: 22 hlasov, Proti: 0, Zdržal sa 0.

Bod 4. Diskusia a rôzne

Bod 5. Uznesenie

Predseda návrhovej komisie Kizek František predložil návrh uznesenia, ktorý bol 
prejednaný a po úpravách schválený.   
Hlasovanie / Za: 22 hlasov, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Uznesenie tvorí prílohu tohto zápisu.

Na záver  predseda SZVL Alexander  Vaško poďakoval  všetkým,  ktorí  sa podieľajú  na
plnení a zabezpečovaní úloh zväzu a ukončil zasadnutie Zhromaždenia delegátov SZVL.

 Zapísal: Denisa Oravcová, Alexander Vaško
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