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Zápis zo zasadnutia P SZVW 

zo dňa 06.novembra 2017 
Bratislava 

 
 
Prítomní: Oravec Ivan ,  Elena Kunert, Andrej Tichý, Richard Kolozsi 
Prítomný prizvaní: Oravcová, Kizek, Pospíšil 
Na telefóne: Alexander Vaško 
 
Z počtu 5 členov Predsedníctva SZVW sú prítomný 4 členovia a jeden online na telefóne a teda 
Predsedníctvo je uznášaniaschopné. 
 
Navrhovaný program: 

 

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

 

 Uznesenia 

 

 Hodnotenie  sezóny 2017  po sekciách 

 

 Ekonomika a  hospodárenie       –   vyúčtovanie r.2017 

 

 Rôzne  
- kritéria zaradenia športovcov do CTM 

    -  kapitálové výdavky 2017, 2018 

 

 

K bodu 1/ Kontrola úloh, schválenie programov 
 
Schválenie programu : Predsedníctvo SZVW schválilo návrh programu 3. zasadnutia 
Predsedníctva SZVW. 
Hlasovanie / Za:5 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
Kontrola úloh: 
A)  P r e d s e d n í c t v o   S Z V W 

 
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 
 *Riešil sa spôsob presťahovania dokumentov iba do uzamykacej skrine, nakoľko priestor nie 

je potrebný a je zbytočne nevyužitý. 
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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 splnené 
*V lete 2017 boli odovzdané plakety: Štefan Galba, Pavol Kucharovič 
 
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 – pravidelňe zverejňovať Spravodaje. 
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             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 
 
U/03/17/B 
Pripraviť zhodnotenie sezóny za jednotlivé sekcie. 
T: do  najbližšej schôdzi Z:Tichý,Vaško,Kolozsi                                              trvá 
 
U/04/17/B 
Zaslať na sekretariát informácie o najlepších umiestneniach za roky 2013-2017v skrátenej 
forme za jednotlivé sekcie. 
T: do  najbližšej schôdzi Z:Tichý,Vaško,Kolozsi                                              trvá 
 
 
C)  C T M,  p r í p r a v a  m l á d e ž e 
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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 splnené 
 
 
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  
 
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                  splnené 
 
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  Vaško                                                trvá                                                              
 
 
F)  R e v í z n a  k o m i s i a 
 
 
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 
 
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.. 
 
Hlasovanie / Za:3 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
UZN/07/2017 P SZVW schvaľuje nákup motorovej jednotky a to prostredníctvom Sport 

Avantgarde Handelsg.m.b.H.                                                                  
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UZN/08/2017 P SZVW schvaľuje nákup vleku 2.0 a to prostredníctvom Beljakov German 
Vladimírovič (Bieloruská republika) 
 
UZN/09/2017 P SZVW schvaľuje účasť našich pretekárov na ME do 21 rokov a náklady na 
štartovné budú preplatené. 
 
UZN/10/2017 P SZVW schvaľuje nomináciu na ME juniorov, open a seniorov vo wakeboarde 
za vlekom a schvaľuje plnú úhradu nákladov v zmysle rozpočtu pre Zuzanu Vráblovú, Juliusa 
Langa a Radovana Hradila.  
 
UZN/11/2017 P SZVW berie na vedomie žiadosť Borisa Bartalského vyčleniť časť 
kapitálových výdavkov na nákup skočiek. P SZVW navrhuje pridať ich na zoznam kapitálových 
výdavkov. 
 
K bodu 3 / Hodnotenie sezóny 2017  
 
Nakoľko ME vo wakeboarde sa konajú až koncom novembra hodnotenie sezóny bude 
prednesené na najbližšej schôdzi. Jednotlivé sekcie majú pripraviť hodnotenie pretekov. 
 
*Ivan Oravec infomoval  o účasti našich pretekárov na ME do 21rokov, tieto preteky neboli 
v pláne pretekov na rok 2017, ale nakoľko sa tieto preteky konali v rovnakom čase a na 
rovnakom mieste ako ME juniorov a IWWF povolilo štartovať na oboch pretekov, po zaplatení 
štartovného štartovali aj naši pretekári. P SZVW schválilo štart. 
 
*Richard Kolozsi informoval o nominácii na ME juniorov, open a seniorov vo wakeboarde 
Zuzanu Vráblovú, Juliusa Langa a Radovana Hradila, Miroslav Hríbik, Juraj Vrzgula, Ján 
Jerga,Aaron Tabak, Verionika Pfundtnerová ako vedúca výpravy. 
 

 

K bodu 4 / Ekonomika a  hospodárenie        
 
*Generálny sekretár informoval o aktuálnom stave vyúčtovania pretekov ako aj nákladov 

SZVW. Informoval že do dnešného dňa nie sú predložené doklady väčšiny klubov 

k refundácii. A upozornil, v prípade nevyúčtovania dotácie (pre mládež do 23 rokov) peniaze 

budú musieť byť vrátené na ministerstvo. 

 *GS informoval že na základe rozhovoru s Ministerstvom školstva nie je možné použiť 

kapitálové výdavky na iný účel ako bolo určené v januári. 

 

*Kapitálové výdavky 2017- motor do člna  

Ivan Oravec prezentoval ponuky na nákup motorovej jednotky do lode, ponuky sú v prílohe 

č.1 tejto zápisnice. Na základe predložených ponúk P-SZVW vybralo najvýhodnejšiu ponuku. 

Pričom prihliadalo nielen na cenu ale aj na služby spojené s obstaraním, montážou jako aj 

servisom. 
 
*Kapitálové výdavky 2017- vlek 2.0 
Alexander Vaško informoval o nákupe vleku 2.0 
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*Ivan Oravec infomoval  o účasti našich pretekárov na ME do 21rokov, tieto preteky neboli 
v pláne pretekov na rok 2017, ale nakoľko sa tieto preteky konali v rovnakom čase a na 
rovnakom mieste ako ME juniorov a IWWF povolilo štartovať na oboch pretekov, po zaplatení 
štartovného štartovali aj naši pretekári. P SZVW schválilo štart. 
 
*GS požiadal o dodanie dokladov k vyúčtovaniu a k refundácii do  

 
 

K bodu 5/ Rôzne 
 
 Boris Bartalský zaslal list s požiadavkou využiť časť kapitálových výdavkov na 

nákup skočiek pre reprezentantov. GR ako informoval nie je možná zmena účelu 
kapitálových výdavkov a teda nie je možné kapitálové výdavky na rok 2017 
použiť na nákup skočiek. 
 

 GR informoval o žiadosti KŠZ o zaslanie informácií do kroniky Športu  za roky 
2013-2017, ktorá bude vydaná začiatkom roku 2018.  
 

 Alexander Vaško informoval o návrhu p.Mjartana ( klub vodného lyžovania SNV) 
usporiadať MSR open v roku 2018. 
 

 GR informoval o účasti na konferencii neolympíjskych športov ako aj o účasti na 
stretnutí zástupcov športových zväzov s hlavnou kontrolórkou športu ohľadne 
oprávnených výdavkov.  

 
 


