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Zápis zo zasadnutia P SZVW 

zo dňa 22.apríla 2017 
Piešťany 

 
 
Prítomní: Oravec Ivan , Vaško Alexander, Elena Kunert 
Prítomný prizvaní: Oravcová, Kizek, Pospíšil 
Ospravedlnený členovia: Andrej Tichý, 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), schválenie 
programu 

 

 Uznesenia 

 

 Ekonomika a  hospodárenie       –   návrh rozpočtu na   r.2017 

     –   hospodárske smernice 2017 

 Príprava sezóny 2017  

–  kalendár pretekov- upresnenie 

–  návrh výjazdov, nominácie reprezentantov 

a vedúcich výpra 

- nominácie rozhodcov na národné súťaže                      

 Rôzne  
- prenájom priestorov v dome športu 

    -  realizácia povinností vyplývajúcich zo zákona o športe 

    - dohoda o odbornej spôsobilosti trénerov 

    - svetové hry Poľsko 

 

K bodu 1/ Kontrola úloh, schválenie programov 
 
Schválenie programu : Predsedníctvo SZVW schválilo návrh programu 2. zasadnutia 
Predsedníctva SZVW. 
 

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 
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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: 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 
* bola podpísaná dohoda s FTVŠ a odoslaná na školu. 
 
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 
 
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/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,             čiastočne splnená  
 
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                                                          trvá 
 
 

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 
 
 

E)  E k o n o m i k a   a  h o s p o d á r e n i e 
 
 
U/01/17/E - členom  Revíznej komisie poslať konečný prehľad hospodárenia SZVL za rok 2016  
T: do  31.3.2017 Z: Oravcová                                                            splnené  
 



                 Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu 
                                                                 Slovak Waterski & Wakeboard Federation 

Junácka 6, 832 80 Bratislava 

tel., mobil: +421 905 712 730, e-mail: waterski@waterski.sk; www.waterski.sk 

 
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                                                          splnené 
 
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  30.5 Z: Oravec Ivan, Vaško Alexander                  trvá 
 
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                                                               trvá 
 
U/05/17/E-  upraviť hospodárske smernice na rok 2017. 
T:  30.5.2017 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 

 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 
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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 
 
UZN/03/2017 P SZVW schvaľuje: vyúčtovávať pri MS, ME  juniorov a open :  

diety: počet dní v zahraničí podľa propozícií pretekov + 1 deň cesta 
               ubytovanie: počet nocí podľa propozícií + 1 deň v maximálnej výške 30 Eur/deň 
               oficiálny tréning vo výške: 100 eur/ pretekára  
 
Hlasovanie / Za:3 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
UZN/04/2017 P SZVW schvaľuje:  úhradu homologačných poplatkov  na preteky 
usporiadané klubmi SZVW vo výške 500 eur na sekciu. 
 
Hlasovanie / Za:3 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
UZN/05/2017 P SZVW schvaľuje: príspevok na organizáciu pretekov vo výške:  
Sekcia wakeboard: SP  3 kolá á 130 eur , WLGT : 260 eur, MSR open/ juniorov: 800 eur 
Sekcia lyžovanie za vlekom : ITC pretek : 260 eur, MSR open/juniorov: 800 eur 
Sekcia lyžovanie za člnom:  SP 2 kolá á 130 eur,  MSR juniorov a finále SP: 800 eur, MSR open 
v Českej republike: 800 eur 
 
Hlasovanie / Za:3 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
UZN/06/2017 P SZVW schvaľuje návrh výjazdov , rozpočet výjazdov, nomináciu reprezentácie 
a vedúcich na MS open člny, ME open člny, ME juniorov člny, ME open vleky, ME juniorov vleky, 
ME open wakeboard, ME juniorov wakeboard- podrobný návrh viď príloha č.2 tejto zápisnice. 
 
Hlasovanie / Za:3 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 

 
K bodu 3 / Ekonomika a hospodárenie  
 

Návrh rozpočtu na rok 2017: 
 
Predsedníctvo navrhuje rozpočet na rok 2017 uvedený v prílohe č.1 tejto zápisnice  
 

Hospodárske smernice na rok 2017 
 
 Baris Bartalský: predniesol pripomienku ohľadne  ohľadne rozpočtovania 

zahraničných výjazdov , kde neboli vyúčtované všetky dni  na pretekoch, ale iba 5 
dní na diety a 4 noci na ubytovanie podľa súčastných hospodárskych smerníc. 
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 Oravec, Vaško pripomienkovali nedostatočnú výšku preplácia oficiálneho 
tréningu vo výške 25 eur na pretekára. 

 Homologačné poplatky na jednotlivé sekcie zostávajú v rovnakej výške ako 
minulý rok. 

 V rovnakej výške ostávajú aj príspevky na usporiadanie pretekov. 
 
K bodu 4/ Príprava sezóny 2017 
 
 Boli predložené návrhy výjazdov za jednotlivé sekcie – príloha č.2 
 Boli predložené nominácie rozhodcov na domáce preteky 

 
K bodu 5/ Rôzne 
 
* prenájom priestorov v dome športu 
 Dňa 4. apríla 2017 sa konalo v Dome športu na Junáckej ul. 6 stretnutie vlastníka tejto 
nehnuteľnosti p. Ladislava Ásványiho s predstaviteľmi slovenských športových zväzov, ktoré majú 
záujem o umiestnenie svojich sekretariátov (i skladov) v rekonštruovanom Dome športu. 
Vizualizácia novej podoby DŠ, kde by mali byť lokalizované o.i. aj SOV, Sekcia štátnej starostlivosti 
o šport a mládež MŠVVaŠ SR, útvar hlavného kontrolóra, ADA i NŠC, nájdete na webovej stránke: 

www.sport-fed.sk. 
  Záujemci s konkrétnymi požiadavkami na priestory by sa mali do konca apríla 2017 obrátiť na 
architektov v kancelárii FVA s.r.o. (Ing. Mgr.art. Martin Vanko - konateľ) na adrese: fva@fva.sk, 
Rekonštrukcia budovy Domu športu by mala byť ukončená do konca roku 2018. 
P SZVW navrhuje poslať žiadosť na prenájom spoločnej kancelárie v priestoroch budovy Domu 
športu. 
 
* svetové hry Poľsko 
Dňa 4. apríla 2017 sa konalo v Dome športu na Junáckej ul. 6 stretnutie ohľadne zabezpečenia X. 
svetových hier. Martin Bartalský bol nominovaný Svetovou federáciou IWWF na tieto preteky + 1 
osoba ako doprovod. KŠZ zabezpečuje účasť výpravy SR na X. Svetových hrách konaných v Poľsku. 

 KŠZ SR uhradí zainteresovaným zväzom: 
a) pobytové náklady pretekárov a trénerov 
b) cestovné náklady (auto, mikrobus) 
c) poistenie členov výpravy (ak nemajú celoročnú poistku) 
d) športové nástupové oblečenie (športová obuv, joggingovú súpravu, tepláky, tričká, 
krátke nohavice, ruksak, ponožky, čiapku, šľapky) 

 Účastníci majú nárok na diéty na cestu do Wroclawi a späť podľa zákona o cestovných 
náhradách – uhradí pri vyúčtovaní KŠZ SR 

 Oblečenie bude obsahovať nápis SLOVAKIA a štátny znak a športovci sú ho povinní 
používať počas pobytu vo Wroclawe (na preteky využívajú svoje špecifické oblečenie) 

 Športové zväzy vo vlastnej kompetencii prihlásia svojich pretekárov a trénerov do systému 
cez svetové federácie. Uhradia ich pobytové náklady, ktoré im budú refundované z KŠZ SR.  
Podobne uhradia cestovné (faktúru, resp. preplatenie auta, alebo mikrobusu). V prípade 
vodného lyžiara Bartalského letenku z USA a späť. 

 
Dňa: 26.04.2016 
Zapísal: Oravcová, Vaško 
 

http://www.sport-fed.sk/
mailto:fva@fva.sk
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Príloha č. 1. 

ROZPOČET 2017- návrh 
             PPG: 03 športová reprezentácia SR              

  prijem 
návrh 
spolu SZVL člny vleky wakeboard 

03 štátna reprezentácia  20 655,00 20 655,00 návrh návrh návrh návrh 

reprezentácia na MS a ME, World Games a pod. 
 

16 172,36   7 155,10 5 387,26 3 630,00 

Príprava sústredenie pred na MS a ME 
 

717,64 717,64       

rozhodcovska komisia,diplomacia 
 

1 000,00 1 000,00       

poplatky do medzinárodnej org. IWWF 
 

2 765,00 2 765,00       

04 činnosť zväzu   8 263,00 15 293,00 návrh návrh návrh návrh 

organizácia súťaží- prísp.na organizáciu 
pretekov 

 
3 410,00 

 

1 060,00 1 160,00 1 190,00 

MSR open v českej republike 
 

800,00   800,00     

homologačné poplatky IWWF 
 

1 700,00 
 

500,00 500,00 700,00 

zhromaždenie delegátov, predsedníctva 
 

700,00 700,00       

členstvo KŠZ 
 

663,00 663,00       

internet, pošta, kanc. potreby, sekretariát 
 

1 100,00 1 100,00       

účtovníctvo, bankové poplatky 
 

620,00 620,00       

orange 
 

500,00 500,00       

odmeny sekretára 
 

4 800,00 4 800,00       

nova mladez 
 

  1 000,00       

02 športovo talentovaná mládež 16 524,00 16 524,00 návrh návrh návrh návrh 

Príprava sústredenie pred na MS a ME 
 

4 278,26   1 970,00 1 538,26 770,00 

sústredenia CTM 
 

9 000,00 3 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

MTZ, prehliadky, regenerácia 
 

3 245,74   1 081,92 1 081,91 1 081,91 

05 Kapitálové výdavky 24 786,00 24 786,00 návrh návrh návrh návrh 

Motor do člna, vlek 2.0 
 

24 786,00 24 786,00       

01 šport mládež do 23r kluby 12 393,00 12 393,00         

KVLVS Piešťany 
 

3 679,17 3 679,17       

ASK Inter Bratislava 
 

1 161,84 1 161,84       

BWC Bratislava 
 

1 742,77 1 742,77       

Trixen Košice 
 

5 421,94 5 421,94       

KVL SNV   387,28 387,28       

   
        

VÝDAJE     54 044,64 14 567,02 11 667,44 9 371,91 

PRÍJMY A VÝDAJE 82 621,00 89 651,01         

ROZPOČET NAVRH SPOLU -7 030,01   89 651,01       

Predpokladané príjmy -členské 990,00           

Rozpočet spolu -6 040,01           
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Príloha č.2 
 
Termínový kalendár súťaží pre rok 2017 
 

 1. Sekcia vodného lyžovania za člnom 
 

 25.7.-28.7.2017- World Game, POL, Wroclav – Bartalský M. 
 2.8.-6.8.2017 – ME Juniorov, ESP, Sesena – Oravcová Z., Masár A. 
 26.8.- 27.8.2017- MSR open, CZE, Křenek- podľa splnených limitov 
 3.9.- 10.9. 2017- MS Open, FRA, Paris- Bartalský M, Mlynek M. 
 20.9.-23.9.2017- ME Open, AUT, Fischlhman- Bartalský M, Mlynek M. 

 
 

 2. Sekcia vodného lyžovania za vlekom 
 

 7.7.-9.7.2017- ITC, International Youth, SVK, Košice- podľa splnených limitov 
 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 - Vaško, Kerpčár , Cséploová, Wolf  
 9.9.-11.9.2017 – ME Juniorov,  POL, Szelment- Vaško D., Fedorová, Saxa, Csókasová N., 

Zámbory 
 

 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 
 Bez určenia miesta : ME open, juniorov wakeboard,wakeskate: Vráblová, Lang, Hradil 

 
 

 


