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Zápis zo zasadnutia P SZVW 

zo dňa 16.marca 2017 
Piešťany 

 
 
Prítomní: Oravec Ivan , Tichý Andrej ,Elena Kunert 
Prítomný prizvaní: Oravcová, Kizek 
Ospravedlnený členovia: Vaško Alexander, Kolozsi Richard 
 
Z počtu 5 členov Predsedníctva SZVW sú prítomný 3 členovia a teda Predsedníctvo je 
uznášaniaschopné. 
 
Navrhovaný program: 

 

  Kontrola úloh (P SZVW, ŠTK/Sekcie, CTM, Komisia rozhodcov, Ekonomika) 

 

 Uznesenia 

 

 Ekonomika a  hospodárenie    –   výsledky hospodárenie za   r.2016 

     –   návrh rozpočtu na rok   r.2017 

 Príprava sezóny 2017  

–  kalendár pretekov 

–  návrh výjazdov                        

 Príprava  Zhromaždenia delegátov 
 Rôzne – informácie z Min.školstva, 

- pripomienky hlavného kontrolóra k stanovám a úprava  

stanov 

    -  realizácia povinností vyplývajúcich zo zákona o športe 

    - dohoda o odbornej spôsobilosti trénerov 

 

K bodu 1/ Kontrola úloh 
 

A)  P r e d s e d n í c t v o   S Z V W 
 
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 
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- odkúpiť frekvenčný menič na ovládanie vleku, kontaktovať p. Nováka (Vaško) 
T: priebežne Z: Pospíšil, 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 
- stretnutie s p. Tománkom z Akadémie vzdelávania FTVŠ UK / 27.10.2016 
T: čo najskôr Z: Pospíšil, Oravcová trvá 
* stretnutie prebehlo , Akadémia vzdelávania FTVŠ nám odoslala návrh dohody . 
 
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 31.05.2016) 
 
U/18/15/A 
- pripraviť definitívne odovzdanie všetkých písomností, protokol a ďalšie náležitosti v priebehu 
decembra 2015 a januára 2016 
T: priebežne Z: Pospíšil, Oravcová, Vaško trvá 
 
U/01/16/A 
- pripraviť zmluvu na prenájom nebyt. priestorov (kancelária + archív) v budove Cable s.r.o na 
Šustekovej 37 v Bratislave. 
T: 16.04.2016 
(nový termín 31.5.2016) Z: Kolozsi, Vaško trvá 
 
 
U/05/16/A 
- návrh na spracovanie Informačného systému športu IS pre SZVW ako aj pre kluby 
T: 16.04.2016 Z: Oravec, Kolozsi trvá 
 
U/07/16/A 
- pravidelne aktualizovať webovú stránku, pridať na stránku možnosti rekreačného lyžovania. 
T: priebežne Z: Oravcová trvá 
 

 
U/10/16/A 
- pripraviť plakety pre čestných členov 
T: leto 2016 Z: Pospíšil, Oravcová trvá 
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U/11/16/A 
 - pripraviť návrh stanov pre kluby, aby spĺňali podmienky Nového zákona o športe. 
T: do 31.12.2016 Z: P SZVW, Oravcová trvá 

 nakoľko je treba ešte upraviť stanovy SZVW , návrh stanov pre kluby bude spracovaný 
až po schválení upravených stanov SZVW 

 
U/12/16/A  Pripraviť prezentačné materiály a video na festival.  
T: do 17.12.2016 Z: Oravcová, Kolozsi splnené 
 
U/01/17/A 
Hladať a osloviť vhodných kandidátov na funkciu kontrolóra v SZVW. 
T: do  ZD 2017 Z: P SZVW 
 
 

B)  Š T K, S e k c i e 
 
 
U/04/16/B – pripraviť bodové hodnotenie klubov za rok 2016 
T: do 15.11.2016 Z: Oravec splnená 
 
U/05/16/B – zverejniť Spravodaj č. 2/2016 
T: čo najskôr Z: Oravec trvá 
 
U/06/16/B – aktualizovať Súťažný poriadok SZVW 
T: marec 2017 Z: Oravec trvá 
 
U/07/16/B – doplniť na stránku súťažný poriadok SZVW pre wakeboard a wakeskate 
T: marec 2017 Z: Kolozsi trvá 
 
U/01/17/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: 07.04.2017  Z: Tichý, Vaško, Kolozsi, 
 
U/02/17/B 
Vypracovať smernicu o vzdelávaní trénerov SZVW, ktorá bude ustanovovať zásady vzdelávania 
trénerov  a podmienky pre získavanie a uznávanie trénerských kvalifikačných stupňov. 
T: do  ZD 2017 Z: Tichý, Kunert 
 
 
C)  C T M,  p r í p r a v a  m l á d e ž e 
 
U/01/16/C – pripraviť návrh na sústredenia a prípravu pred MS a ME pre športovcov 
zaradených do CTM 
T: 31.5.2016 Z: Vaško, Oravec, Tichý, Kolozsi trvá 
 
 
D)  K o m i s i a  r o z h o d c o v 
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E)  E k o n o m i k a   a  h o s p o d á r e n i e 
 
 
U/03/16/E – doúčtovať všetky výjazdy (okrem MS vo wakeboarde za vlekom Mexico) 
T: do 30.10.2016 Z: Oravcová splnené 
 
U/04/16/E - pripraviť návrh na prerozdelenie nevyčerpanej časti dotácie. 
T: do 15.11.2016 Z: P SZVW splnené 
 
U/01/17/E - členom  Revíznej komisie poslať konečný prehľad hospodárenia SZVL za rok 2016  
T: do  31.3.2017 Z: Oravcová 
 
 
U/02/17/E 
Pripraviť zmluvy o refundácii nákladov pre kluby  s podmienkami čerpania ako aj spôsobom 
vyúčtovania. Pripraviť zmluvu so Zuzanou Vráblovou  s podmienkami čerpania a vyúčtovania 
dotácie pre športovca top tímu. 
T: do  ZD 2017 Z: Oravcová 
 
U/03/17/E 
Podľa podmienok zmluvy o príspevku s MŠVVaŠ SR je potrebné vypracovať  

 kritéria na identifikáciu športových talentov a metodiku práce s talentovanou mládežou  
 zoznam významných alebo iných medzinárodných podujatí ktoré organizujeme v roku 

2017 a o organizovanie ktorých sa uchádzame na najbližšie dva roky  
túto správu je potrebné odoslať na  MŠVVaŠ SR do 30.6.2017 
T: do  ZD 2017 Z: Oravec Ivan, Vaško Alexander 
 
U/04/17/E- Pripraviť prieskum možností ako aj cenové ponuky lekárskych prehliadok pre 
reprezentáciu a pre talentovaných športovcov. 
T: do  ZD 2017 Z: Oravcová 
 
 

F)  R e v í z n a  k o m i s i a 
 
U/01/16/F  - spracovať a predložiť správu RK 
T: do konania ZD Z: Kizek, Bartalský splnená 
 
 
K bodu 2/ Uznesenia 2017 
 
UZN 01/2017 EH:  Predsedníctvo SZVW schvaľuje rozdelenie príspevku z MŠVVaŠ SR vo výške 
82 621 Eur na jednotlivé účely v tomto delení: 

 15% na kluby podľa počtu aktívnych pretekárov do 23r. - 12 393 Eur 

 20% na rozvoj talentovanej mládeže -16 524 Eur 

 25 % športová reprezentácia – 20 655 Eur 

 10 % výdavky na správu a prevádzku zväzu – 8 263 Eur 
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 30 % kapitálové výdavky – 24 786 Eur 

 
UZN 02/2017 EH:  Predsedníctvo SZVW schvaľuje využitie kapitálových výdavkov :  
motor Ski Nautique (Piešťany)  a  vlek systém 2.0 výrobca Poľsko (Košice)  
 
UZN/01/2017 Predsedníctvo SZVW schvaľuje rozdelenie 15% z dotácie  MŠVVaŠ SR určenej 
na prerozdelenie pomedzi kluby na základe počtu aktívnych športovcov do 23 rokov  
v  sume 12 393 eur takto: 

1. Klub vodného lyžovania a vodných športov Piešťany : 3679,17 Eur 
2. Klub AŠK Inter Bratislava : 1161, 84 Eur 
3. Klub vodného lyžovania Trixen Košice : 5421, 94 Eur 
4. Klub vodného lyžovania Spišská Nová Ves : 387,28 Eur  
5. Bratislava Wake Club : 1742,77 Eur 

 
Hlasovanie / Za:3 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
UZN/02/2017 P SZVW schvaľuje: členstvo v KŠZ a zaplatenie členské príspevku na rok 2017 
 
Hlasovanie / Za:3 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
 

  
K bodu 4 / Ekonomika a hospodárenie  
 

Výsledky hospodárenia za rok 2016: 
 
Generálny sekretár prítomných informoval o uzavretí rozpočtu za rok 2016 a predložil výsledky 
hospodárenia za rok 2016:  
Celkové príjmy : 111 410,89 Eur 
Celkové výdavky : 93 962,81 Eur 
Zostatok k 31.12.2016 : 17 448,08 
 
Dotácia 92 960 eur z MŠVVaŠ SR  bola vyúčtovaná do 31.12.2016 a odoslaná na Ministerstvo. 
Členenie príjmov a  výdavkov je súčasťou zápisnice v prílohe č. 1 
 
Návrh rozpočtu na rok 2017: 
MŠVVaŠ SR  poskytne SZVW  dotáciu ako príspevok uznanému športu v sume 82 621 Eur. 
MŠVVaŠ SR  poskytne SZVW  dotáciu ako príspevok pre športovca top tímu Zuzane Vráblovej vo 
výške 10 000 Eur. 
Predsedníctvo SZVW v uznesení UZN 01/2017 EH schválilo rozdelenie dotácie na jednotlivé 
účely. 
 

 
K bodu 4/ Príprava sezóny 2017 
 
Boli prezentované najdôležitejšie súťaže v sezóne 2017  (Príloha č.2) Všetkým bola zároveň 
zadaná úloha pripraviť k výjazdom rozpočty, návrhy nominácií a vedúcich výprav. Taktiež bude 
potrebné pripraviť plán prípravy a sústredení s rozpočtami.  
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K bodu 5/ Príprava Zhromaždenia delegátov 
 
V súvislosti s návrhom organizácie ZD boli oslovený Denisa Oravcová a Elena Kunert na zistenie 
cenovej ponuky ako aj možnosti usporiadania ZD v Piešťanoch alebo v Pezinku v termíne 
23.4.2017.   
P SZVW berie na vedomie usporiadanie rozhodcovského semináru v termíne 22.4.2016 
P SZVW navrhuje výšku členských poplatkov takto: 

 riadny člen ( Klub SZVW )- 65 Eur 
 individuálny člen- aktívny pretekár – 5 Eur 

  -     aktívny rozhodca – 2 Eur 
 mimoriadny člen ( člen ktorý nemá príslušnosť k žiadnemu klubu)-  2 Eur 

Táto výška členských príspevkov bude predložená na schválenie na ZD. 
 

K bodu 6/ Rôzne 
*pripomienky hlavného kontrolóra k stanovám a úprava  stanov 
 PSZVW boli  zaslané pripomienky hlavného kontrolóra k stanovám a upravené stanovy. Neboli 
prijaté žiadne námietky zo strany členov Predsedníctva voči upraveným stanovám. Upravené 
stanovy boli odoslané hlavnej kontrolórke športu na schválenie. Osobné stretnutie s kontrolórkou je 
naplánované na 31.3.2017. 
 
*realizácia povinností vyplývajúcich zo zákona o športe 
Bola prediskutovaná téma obsadenia funkcie kontrolóra v SZVW vyplývajúca z nového zákona o 
športe. 
 
*členstvo SZVW v Konfederácii športových zväzov na rok 2017 
Generálny sekretár predložil zmluvu s KŠZ na rok 2017 v sume 663,00 Eur , v tejto sume sú 
započítané aj poplatky za poštu. P SZVW schválilo členstvo na rok 2017. 
 
*dohoda o odbornej spôsobilosti trénerov 
Prebieha komunikacia s Trénerskou akadémiou FTVŠ o uzavretí dohody o odbornej príprave, 
školení trénerov. Zo strany zväzu je potrebné vypracovať smernicu o vzdelávaní trénerov SZVW v 
zmysle § 83 zákona č.440/2015 Z.z. o športe. 
 
 
* Ďalšie zasadnutie P SZVW sa uskutoční 22.4.2017  v Piešťanoch. 
 
 
 
Dňa: 23.03.2016 
Zapísal: Oravcová 
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Príloha 1. 
 

 PRÍJMY VÝDAVKY 

Zostatok k 1.1.2016 13270,83  

Štátna reprezentácia 47560 47560 

Talentovaná mládež 15400 15400 

Kapitálové výdavky 30000 30000 

Členské a iné príspevky 2050  

Príjmy z 2% 3099,86 846,92 

Iné  30,2 155,89 

SPOLU 111410,89 93962,81 

Rozdiel 17448,08  

 
Príloha č.2 
 

Termínový kalendár súťaží pre rok 2017 
 

 1. Sekcia vodného lyžovania za člnom 
 

 13.7.-17.7.2017- MS 21 ,UKR, Dnepropetrovsk 
 25.7.-28.7.2017- World Game, POL, Wroclav 
 2.8.-6.8.2017 – ME Juniorov, ESP, Sesena 
 26.8.- 27.8.2017- MSR open, CZE, Křenek 
 3.9.- 10.9. 2017- MS Open, FRA, Paris 
 20.9.-23.9.2017- ME Open, AUT, Fischlhman 

 
 

 2. Sekcia vodného lyžovania za vlekom 
 

 7.7.-9.7.2017- ITC, International Youth, SVK, Košice 
 28.7.-30.7.2017- International Competition, AUT, Asten 
 12.8.-13.8.2017- Grand Prix of Cable. POL, Szelment 
 15.9.-17.9.2017- ME open, POL, Szelment 
 9.9.-11.9.2017 – ME Juniorov,  POL, Szelment 

 
 3. Sekcia vodného lyžovania za vlekom- wakeboard 

 
 9.6.2017- Golden Wake Tour Stop 1 / 4  , SVK 
 22.6.2017- Wakalake Golden Trophy, SVK, Bratislava 
 12.8.2017- Mini Wake Lake Golden Trophy, SVK, Bratislava 

 
 

 


