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 ZÁPIS zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov SZVL 
zo dňa 16. apríla 2016 Klub vodného lyžovania Piešťany  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   2.  S p r á v y   Správa o činnosti SZVL v roku 2015   Správa o výsledkoch hospodárenia v roku 2015   Správa revíznej komisie za rok 2015   Návrh rozpočtu na rok 2016   Návrh plánu činnosti na rok 2016   3.  N á v r h  ú p r a v  s t a n o v  S Z V L  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, Kizek schválené bez pripomienok Mandátová komisia: A. Tichý, M. Pospišil schválené bez pripomienok Návrhová komisia: I. Oravec, E. Kunert, R. Kolozsi schválené bez pripomienok 
 A. Tichý, 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 (Kolozsi, Kunert), KVL Sp. N. Ves 3 (Bartalský), spolu 22 rozhodujúcich hlasov.  Bod 2. Správy   Správa o činnosti zväzu a jednotlivých komisií Správy o činnosti zväzu a jednotlivých komisií boli prednesené nasledovne: Sekcia člny – Andrej Tichý Sekcia vleky – Alexander Vaško Sekcia wakeboard a wakeskate – Richard Kolozsi  ŠTK, mládež – Ivan Oravec Komisia rozhodcov – Elena Kunert  V správach jednotlivých sekcií boli zvýraznené vynikajúce výsledky našich reprezentantov najmä: Alexandra Vaška ml., svetový rekord v skokoch, 2. a 3. miesto na ME open, Martina Bartalského - 2x3miesto ME open a 5. miesto na Majstrovstvách sveta, Zuzany Vráblovej- zisk titulu Majsterky Európy, Júliusa Langa –zisk titulu Majstra Európy v juniorskej kategórii, Juraja Kerpčára - 1., 2, a 3. miesto na ME juniorov, Karin Bořikovej - 3x 1. miesto na ME juniorov. Správa ŠTK overila a schválila nové slovenské rekordy. Správa revíznej komisie konštatovala, že P-SZVL hospodárilo v súlade so všetkými pravidlami a prijatými smernicami. Delegáti správy jednotlivých komisií a činnosti zväzu za rok 2015 odsúhlasili. Elena Kunert (komisia rozhodcov) podala informáciu o medzinárodnom seminári rozhodcov a účasti našich rozhodcov na medzinárodných a národných súťažiach v roku 2015.   Správa revíznej komisie za rok 2015  So správou Revíznej komisie prítomných oboznámil  – Boris Bartalský.  
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 Správa o výsledkoch hospodárenia v roku 2015 Správu o výsledkoch hospodárenia v r.2015 predniesol– Marián Pospišil. Marián Pospišil 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.  Vyhodnotenie najlepších športovcov za rok 2015 za jednotlivé sekcie   Martin Bartalský (sekcia člny)- 373,05 b.  Alexander Vaško ml. (sekcia vleky)- 276,8 b.  Júliu Lang  (sekcia wakeboard, wakeskate)- 49,8 b.  
 Návrh plánu činnosti zväzu na rok 2016 

 Prioritami plánu činnosti na nasledovne obdobie bude zabezpečenie výjazdov reprezentácie, organizácia majstrovských súťaží a aktivít zameraných na rozvoj vodného lyžovania a wakeboardingu na Slovensku. 
 *Ivan Oravec (predseda ŠTK) oboznámil s  návrhom kalendára pretekov na rok 2016. Jednotlivé komisie predložili návrh vrcholových súťaží pre reprezentácie, ktoré budú finančne podporované SZVL v súlade so schválenými kritériami.  Sekcia „člny“ A) ME, 01.-04.09., Lieda, Španielsko predbežná nominácia: Bartalský, Mlynek B) ME J, 10.-14.08., Recetto, Taliansko predbežná nominácia: U-17 Masár, Oravec, Oravcová C) Univerzitné MS, 06.-11.09., Akita, Japonsko predbežná nominácia: Mlynek  Sekcia „vleky“ A) MEJ, 25.-27.08., Dnepropetrovsk, Ukrajina predbežná nominácia: Kerpčár, Boříková, Fedorová, Saxa, Vaško, Csókasová, Zambory B) MS, k dnešnému dňu bez určenia termínu a miesta predbežná nominácia: Vaško, Kerpčár, Cséplὄová, Boříková  

Sekcia „wakeboard“ A) ME, 16.-24.09., Tel Aviv, Izrael predbežná nominácia: Zuzana Vráblová, Július Lang, Radovan Hradil B) MS, 07.-13.11., Mexico predbežná nominácia: Zuzana Vráblová, Július Lang, Radovan Hradil   Návrh rozpočtu na rok 2016 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 Predpokladáme tiež príjem z 2% a zo sponzorského. Tieto čiastky nie je možné špecifikovať. Návrh rozpočtu aj vo výdavkovej časti bol predložený prítomným delegátom písomne.  
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Bod 3. Návrh úprav stanov zväzu   Na základe prijatia nového Zákona o športe č. 440/2015 bude nutné najneskôr do 30.06.2016 upraviť a schváliť stanovy tak, aby boli v súlade s vyššie uvedeným zákonom. Aj z tohto dôvodu bol dohodnutý termín mimoriadneho zasadnutia Valného zhromaždenia v termíne 31.05.2016 kde sa upravené stanovy budú schvaľovať.  Hlasovanie: Za 22 hlasov, Proti 0, Zdržal sa 0.   Podľa nového zákona SZVL musí spĺňať podmienky § 16 odst.1, aby mohol byť uznaný ministerstvom školstva za Národný športový zväz. Predsedníctvo SZVL apeluje na všetky kluby aby zaregistrovali všetkých aktívnych športovcov pre splnenie podmienok tohto paragrafu. Hlasovanie: Za: 22 hlasov, Proti: 0, Zdržal sa 0.  Bod 4. Rôzne  *Alexander Vaško predniesol návrh na udelenie čestného členstva pre p. Pavla Kucharoviča za jeho dlhoročnú prácu vo funkcii medzinárodného rozhodcu vo zväze, pri príležitosti jeho životného jubilea  - 80.tich narodenín. Hlasovanie: Za: 22 hlasov, Proti: 0, Zdržal sa: 0.  *V súvislosti s kritériami na prideľovanie počtu hlasov na ZD. Zostávajú v platnosti súčasné.  *Ivan Oravec za ŠTK k výsledkom pretekárov, získavanie výkonnostných tried, vyhodnotenie najlepších športovcov   *Alexander Vaško uviedol, že pre rozvoj nášho športu je potrebné pripraviť prezentačný materiál, podobne ako tomu bolo na festivale neolympijských športov v Trenčíne. Efekt z tohto je však pre náš zväz veľmi malý.  *Richard Kolozsi informoval o zámeroch rozvoja areálu vleku WAKELAKE na Zlatých pieskoch.  Bod 5. Uznesenie 
 Predseda návrhovej komisie Ivan Oravec 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     


