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                                                                 Slovak Waterski & Wakeboard Federation

Junácka 6, 832 80 Bratislava

Zápis zo zasadnutia P SZVW
zo dňa 19.októbra 2016

Bratislava, Košice 

Prítomní: Vaško Alexander (telefóne), Oravec Ivan , Tichý Andrej, Kolozsi Richard
Prizvaní: Pospíšil, Oravcová, Smieško

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

2) Uznesenia

3) Hodnotenie sezóny 2016 po sekciách

4) Ekonomika a hospodárenie – rozpočet a vyúčtovanie r. 2016
5) Rôzne

- aktuálne informácie- Nový zákon o športe
- festival neolympijských športov Trenčín 2016
- valné zhromaždenie SOV

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
- 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
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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/03/16/A
- prihlásiť Slovensko na účasť na Univerzitných majstrovstvách sveta vo vodnom lyžovaní za
člnom,  Akita,  JPN  (Mlynek,  Bartalský)  prostredníctvom  SAUS  (Slovenskej  Asociácie
Univerzitného Športu).
- SAUS potvrdil poslanie prihlášky a poslal zmluvu, záloha vyplatená, zabezpečiť letenku (Tichý)
T: čo najskôr Z: Pospíšil, Tichý, Oravcová splnená

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/08/16/A
- pripraviť smernicu o hlasovaní „Per rollam“
T:30.06.2016 Z: P SZVW splnená

U/09/16/A
-  poslať  schválené  stanovy  na  Ministerstvo  vnútra  na  registráciu  a  poslať  ich  na  kontrolu
hlavnému kontrolórovi športu.
T: čo najskôr Z: Pospíšil, Oravcová splnená

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

B)  Š T K, S e k c i e

U/01/16/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: 04.04.2016
(nový termín 31.5.2016) Z: Tichý, Vaško, Kolozsi splnená

U/03/16/B – spracovať a zverejniť Spravodaj č.1 2016
T: 31.5.2016 Z: Vaško, Oravec splnená

U/04/16/B – pripraviť bodové hodnotenie klubov za rok 2016
T: do 15.11.2016 Z: Oravec trvá

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

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/16/15/E
- členom P SZVW a Revíznej komisie poslať konečný prehľad hospodárenia SZVW za rok 2015
- doúčtovanie ME wakeboard, doúčtovanie príspevkov
T: dec.2015 Z: Pospíšil splnená
(nový termín 31.03.2016)
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U/01/16/E - pripraviť rozpočet SZVW na rok 2016
T: 04.04.2016
(nový termín 31.05.2016) Z: P SZVW splnená

U/02/16/E - pripraviť hospodárske smernice na rok 2016
T: 31.05.2016 Z: P SZVW, Oravcová splnená

U/03/16/E – doúčtovať všetky výjazdy (okrem MS vo wakeboarde za vlekom Mexico)
T: do 30.10.2016 Z: Oravcová trvá

U/04/16/E - pripraviť návrh na prerozdelenie nevyčerpanej časti dotácie.
T: do 15.11.2016 Z: P SZVW trvá

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

UZN/01/2016
*P  SZVL  schvaľuje:  presťahovanie  kancelárie a archívu  SZVW  do  budovy  Cable  s.r.o.
na Šustekovej 37 v Bratislave, z dôvodu rekonštrukcie priestorov v Dome športu.
*P SZVL schvaľuje: ponechanie sídla a poštovej adresy SZVW v Dome športu na Junáckej 6
v Bratislave.
Hlasovanie / Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0

UZN/02/2016
P SZVL schvaľuje  príspevok pre našich rozhodcov,  ktorí  sa zúčastnia Medzinárodného
seminára rozhodcov konaného 1.-3. apríla 2016 v Bratislave (člny, vleky, handicapovaný)
celkovou sumou 820 Eur.
- 40,00 Eur pre neubytovaných rozhodcov – počet rozhodcov 7,
- 60,00 Eur pre ubytovaných rozhodcov – počet rozhodcov 9.
Hlasovanie / Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0

UZN/03/2016
P SZVL schvaľuje miesto a termín konania Zhromaždenia delegátov SZVL
Termín: 15.-16. apríla 2016, Miesto konania: Lodenica KVL Piešťany
Návrh programu:
Piatok 15. apríla/16,00 hod./zasadnutie predsedníctva a komisií
Sobota 16. apríla/08,00 hod./zasadnutie predsedníctva a komisií
Sobota 16. apríla/13,00 hod./Zhromaždenie delegátov 

UZN/04/2016
P  SZVL  schvaľuje  kalendár  pretekov  pre  sekcie  člny,  vleky  a wakeboard  (kalendár
pretekov je prílohou č. 1 tohto Zápisu)
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UZN/05/2016
P SZVL berie na vedomie:  zmeny a podmienky vyplývajúce z  nového  zákona o športe
č.440/2015

UZN/06/2016
P SZVL schvaľuje: členstvo v KŠZ a zaplatenie členského príspevku na rok 2016.

UZN/07/2016
P SZVL neschvaľuje:  žiadosť  p.  Bartalského  o dodatočné navŕšenie nákladov na MS za
člnom.
Hlasovanie / Za: 0, Proti: 5, Zdržal sa: 0

UZN/08/2016
P SZVL schvaľuje: vyhodnotenie a finančné ocenenie najlepších športovcov za rok 2015 za
jednotlivé sekcie, na základe výsledkov a bodového hodnotenia nasledovne:
vodné lyžovanie za člnom: Martin Bartalský
vodné lyžovanie za vlekom: Alexander Vaško ml.
wakeboarding a wakeskating vleky: Július Lang
Výška  finančného  ocenenia  bude  presne  špecifikovaná  na  základe  získaných  bodov
v BOV.
Hlasovanie / Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0

UZN/09/2016
P  SZVL  schvaľuje:  nomináciu  prihlásených  rozhodcov   na  domáce  súťaže.  Zoznam
prihlásených rozhodcov k jednotlivým pretekom je prílohou č .1 tohto zápisu.
Hlasovanie/Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0

UZN/10/2016
P SZVL schvaľuje miesto a termín konania mimoriadneho Zhromaždenia delegátov SZVL
Termín: 31.máj 2016, Miesto konania: Klub Inter Bratislava, Blatné.
Návrh programu:
Schválenie stanov, Schválenie rozpočtu na rok 2016
Hlasovanie / Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0

UZN/11/2016
P SZVL schvaľuje reprezentačné výjazdy za jednotlivé sekcie, hradené z rozpočtu SZVL a
to nasledovne:
člny: 1) ME open, Španielsko 

2) ME JaD -Taliansko

vleky: 1) ME open - Ukrajina
2) ME JaD -Ukrajina

wakeboard: 1) ME Open a Juniorov - Izrael
2) MS Open a Juniorov - Mexico

Hlasovanie / Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0
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UZN/12/2016
P SZVL schvaľuje dotáciu na organizáciu domácich súťaží v roku 2016 v členení:
vleky: M SR open a juniorov ,TXK v sume 800 eur

člny: M SR juniorov a dorastencov, KVLP – 800 eur
Kritérium mládeže (SP), KVLP– 130 eur
Pohár interu (SP), IBA - 130 eur

Wakeboard/Wakeskate: M SR open a juniorov, BWC - 800 eur
Slovenský pohár, BWC - 130 eur
Slovenský pohár, BWC - 130 eur
Slovenský pohár, BWC - 130 eur

Hlasovanie / Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0

UZN/13/2016
P SZVL schvaľuje nové stanovy upravené v súlade s novým zákonom o športe č.440/2015
Z.z. a jeho neskorších doplnkov.
Hlasovanie/Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0

UZN/14/2016
P  SZVL  schvaľuje  nasledovné  homologačné  poplatky  na  rok  2016  (  max.  suma  na
jednotlivé sekcie 500 eur)

 poplatky  členstvo do IWWF  - 2600 eur
 ITC pretek , vleky – 200 eur (homologácia RL)
 MSR juniorov a dofénov , člny – 100 eur (homologácia N)
 Kritérium mládeže , člny – 100 eur (homologácia N)
 Pohár Interu, člny – 200 eur (homologácia RL)
 Golden Trophy, wakeboard- 400 eur (homologácia 4*)
 mini Golden Trophy , wakeboard- 100 eur (homologácia 1*)

UZN/15/2016
P SZVW neschvaľuje doúčtovanie nákladov športovcov za účasť na M SR dospelých 2016
a ostáva  v platnosti  rozhodnutie  P  SZVW  z marca  2016.  Predsedníctvo  sa  bude  opäť
zaoberať  finančným  zabezpečovaním  organizácie  a  účasti  športovcov  na  národných
majstrovstvách všetkých sekcií.
Hlasovanie/Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0

UZN/16/2016
P SZVW schvaľuje našu prezentačnú účasť a nomináciu športovcov SZVW na Festivale
neolympijských športov v Trenčíne, ktorý sa bude konať 17.decembra 2016.
Nominovaní športovci:
Open: 1. Vaško Alexander ml., 2. Marek Mlynek, 3. Martin Bartalský
Junior: 1. Lang Július, 2. Karin Boříková
Hlasovanie/Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0

UZN/17/2016
P SZVW navrhuje na Valné zhromaždenie SOV ako delegáta SZVW Mgr. Alexandra Vaška
a ako náhradníka Ing. Martina Smieška.
Hlasovanie/Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0
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K     bodu 3/ Hodnotenie sezóny 2016

K  hodnoteniu  sezóny  pripravia  vedúci  jednotlivých  sekcií  správy,  ktoré  predložia  na
nadchádzajúcom zasadnutí.

K     bodu 4/     Ekonomika a hospodárenie – rozpočet a vyúčtovanie za rok 2016

Predsedníctvu  SZVW  bolo  generálnym  sekretárom  predložené  priebežné  čerpanie  dotácie.  Do
31. októbra 2016 bude potrebné doúčtovať zvyšné akcie a do 15. novembra 2016 pripraviť návrh
konečného čerpania rozpočtu za rok 2016.

K     bodu 5/ Rôzne

*Informácie ohľadne povinností vyplývajúcich z Nového zákona o športe
 Ministerstvo  školstva,  vedy  výskumu  a športu  SR  vydalo  osvedčenie  o uznaní  SZVW  za

národný športový zväz . Osvedčenie je uverejnené na stránke www.waterski.sk/szvl
 Ministerstvo vnútra schválilo nové stanovy SZVW , potvrdenie ako aj stanovy zverejnené na

stránke SZVW www.waterski.sk/stanovy
 30.09. bola podaná žiadosť na Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR o príspevok

pre uznaný národný športový zväz.
 Do 30.09. boli do IS športu zaslané údaje o kluboch, športovcoch a športových odborníkoch.

Počet aktívnych športovcov je 114.

*Festival neolympijských športov Trenčín 2016
SZVW využije možnosť vlastnej prezentácie formou menšieho stánku. Branding a vybavenie stánku
zabezpečí Rišo Kolozsi v spolupráci s Denisou Oravcovou a Mariánom Pospíšilom. Oproti minulým
rokom by bolo dobré doplniť stánok o televízor s možnosťou púšťania rôznych videí z nášho športu.
Ak to bude možné tak sa prerobí aj hlavný panel s fotografiami našich TOP športovcov.

*Valné zhromaždenie SOV
Dňa 26.11.2016 sa koná volebné Valné zhromaždenie Slovenského Olympijského Výboru. Alexander
Vaško podal správu o pracovnom stretnutí s predsedom SOV v Poprade. P SZVW navrhuje na Valné
zhromaždenie  SOV  ako  delegáta  SZVW  Mgr.  Alexandra  Vaška  a ako  náhradníka  Ing.  Martina
Smieška.

* Bola prijatá ústna žiadosť o doúčtovanie nákladov účasti  nominovaných športovcov na M SR
dospelých 2016 za člnom v českom Stráži pod Ralskem.

* Ďalšie zasadnutie P SZVW sa uskutoční 25. novembra 2016 v Piešťanoch.

Dňa: 26.10.2016
Zapísal: Oravcová, Vaško
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