
                 Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu
                                                                 Slovak Waterski & Wakeboard Federation

Junácka 6, 832 80 Bratislava

Zápis zo zasadnutia P SZVW
zo dňa 24.januára 2018

Piešťany

Prítomní: Oravec Ivan ,  Elena Kunert, Alexander Vaško, Richard Kolozsi
Prítomný prizvaní: Oravcová, Kizek,
Neprítomný: Andrej Tichý

Z počtu  5  členov  Predsedníctva  SZVW  sú  prítomný  4  členovia  a  teda  Predsedníctvo  je
uznášaniaschopné.

Navrhovaný program:

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

2) Uznesenia

3) Ekonomika a  hospodárenie    –   výsledky hospodárenie za   r.2017
–   návrh rozpočtu na rok   r.2018
–   hospodárske smernice 
–   výzva na poskytnutie dotácie F-2018-DOT01
–   homologačné poplatky wake 2017

4) Príprava sezóny 2018 
–  kalendár pretekov
–  návrh výjazdov     
 –  súťažný poriadok     
                 

5) Príprava  Zhromaždenia delegátov
6) Rôzne                                                     –  medzinárodný  rozhodcovský seminár 

– 2% 

K bodu 1/ Kontrola úloh, schválenie programov

Schválenie programu :  Predsedníctvo SZVW schválilo návrh programu 1.  zasadnutia
Predsedníctva SZVW.
Hlasovanie / Za:4 , 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.
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T: 16.04.2016
(nový termín 31.5.2016) Z: R. Kolozsi, A. Vaško trvá
 *Riešil sa spôsob presťahovania dokumentov iba do uzamykacej skrine, nakoľko priestor nie
je potrebný a je zbytočne nevyužitý.

U/07/16/A
- pravidelne aktualizovať webovú stránku, pridať na stránku možnosti rekreačného lyžovania.
T: priebežne Z: D. 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 – pravidelne zverejňovať Spravodaje.
T: čo najskôr Z: I. Oravec trvá

U/06/16/B – aktualizovať Súťažný poriadok SZVW
T: marec 2017 Z: I. Oravec trvá

U/07/16/B – doplniť na stránku súťažný poriadok SZVW pre wakeboard a wakeskate
T: marec 2017 Z:R. Kolozsi trvá

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: A.Tichý, E.Kunert                                                   trvá

U/01/18/B
P SZVW ukladá úlohu jednotlivým sekciám pripraviť návrh reprezentačných výjazdov.
T: do  21.3.2018                                                   Z: A. Tichý, R. Kolozsi, A. Vaško

U/02/18/B
P SZVW ukladá úlohu jednotlivým sekciám pripraviť návrh kalendáru domácich pretekov.
T: do  21.3.2018                                                   Z: A. Tichý, R. Kolozsi, A. Vaško
                                            
                                        

C)  C T M,  p r í p r a v a  m l á d e ž e

U/01/18/C
Podľa podmienok zákona o športe je potrebné vypracovať zoznam Talentovanej mládeže na rok
2018 podľa schválených kritérií na identifikáciu športových talentov, pripraviť návrh rozdelenia
finančných prostriedkov na účel rozvoja talentovanej mládeže na schválenie ZD.
T: do  ZD              Z: I. Oravec, A. Vaško 
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D)  K o m i s i a  r o z h o d c o v

U/01/18/D
Pripraviť správu z medzinárodného semináru rozhodcov
T: do  ZD         Z: E. Kunert    

U/02/18/D
Aktualizovať  zoznam rozhodcov za wakeboard a wakeskate.
T: do  ZD         Z: R. Kolozsi  

E)  E k o n o m i k a   a  h o s p o d á r e n i e

U/01/18/E -  Pripraviť správu hospodárenia SZVW za rok 2017 na Predsedníctvo a následne
dozornej rade.
T: do  21.3.2018 Z: D. Oravcová                                                            

U/02/18/E
Pripraviť a odoslať výzvu na poskytnutie dotácie F-2018-DOT01.
T: 31.1.2018  Z: D. Oravcová, A.Vaško,R. Kolozsi                

U/03/18/E- Pripraviť prieskum možností lekárskych prehliadok pre reprezentáciu a pripraviť
podmienky lekárskych prehliadok pre kluby.
T: do  ZD 2017 Z: D.Oravcová                                                               trvá

F)  R e v í z n a  k o m i s i a

K     bodu 2/ Uznesenia 2018

UZN  01/2018   Predsedníctvo  SZVW  schvaľuje  nomináciu  rozhodcov  (  8  rozhodcov)  na
medzinárodný seminár a schvaľuje príspevok v sume 156 eur na osobu.
Hlasovanie / Za:4 , Proti: 0, Zdržal sa: 0

UZN 02/2018 Predsedníctvo SZVW schváľuje nákup športoveho materiálu -skokanské lyže pre
Martin Bartalský, Vaško Alexander ml. , Marek Mlynek .
Hlasovanie / Za:4 , Proti: 0, Zdržal sa: 0

K     bodu 3 /     Ekonomika a hospodárenie 

Výsledky hospodárenia za rok 2017
*  Generálny sekretár informoval  o aktuálnom stave vyúčtovania dotácie  z  MŠVVaŠ SR.  Do
ďalšieho predsedníctva pripraví správu o hospodárení za rok 2017.
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Návrh rozpočtu na rok 2018
MŠVVaŠ SR schválilo príspevok uznanému športu v roku  2018 v sume 65 875 Eur .  povinné
rozdelenie na základe zmluvy:

 minimálne 15% na účel športu mládeže do 23rokov                 v sume    9 881 eur
 minimálne 20% na účel rozvoja talentovanej mládeže  v sume  13 175 eur
 minimálne 25% na účel športovej reprezentácie  v sume  16 468 eur
 maximálne 15% na účel výdavkov na správu a prevádzku                   v sume     9 881 eur

V zmluve sú uvedené podmienky použitia ako aj oprávnené výdavky pre jednotlivé účely.
Zmluva je zverejnená na stránke SZVW. https://waterski.sk/dokumenty-2/zmluvy/

*P  SZVW  navrhuje  pripraviť  zoznam  Talentovanej  mládeže  na  rok  2018  podľa  schválených
kritérií  na  identifikáciu  športových  talentov  a   pripraviť  návrh  rozdelenia  finančných
prostriedkov na účel rozvoja talentovanej mládeže na schválenie ZD

Hospodárske smernice
 P SZVW ukladá úlohu aktualizovať hospodárske smernice SZVW ako aj Príspevky na rok
2018.

Výzva na poskytnutie dotácie F-2018-DOT01
*  Generálny sekretár  informoval  o vyhlásenej  výzve  MŠVVaŠ SR,  kde sú možnosti  získania
finančných prostriedkov za výsledky pretekárov za rok 2017. A taktiež možnosť získať finančné
prostriedky na organizáciu významných pretekov . 
P SZVW ukladá úlohu pripraviť výzvu  a uchádzať sa o   odmeny za výsledky a možnosť získať
finančné prostriedky na organizáciu pretekov a to konkrétne:

- preteky Grand Prix of the Cable- Košice
- preteky WLGT - Bratislava 

P SZVW ukladá úlohu pripraviť podklady k danej dotácii.

Homologačné poplatky wake 2017

*  Generálny sekretár informoval o neuhradených faktúrach Medzinárodnej federácii IWWF
za  preteky  vo  wakeboarde,  ktoré  boli  nad  rámec  schválených  homologačných  poplatkov
v celkovej sume 6804 Eur.
P  SZVW  rozhodlo,  že  neuhradené  faktúry  uhradí  organizátor  pretekov,  nakoľko  dané
poplatky neboli v rozpočte.

 K     Bodu 4 / Príprava sezóny 2018 

Kalendár domácich pretekov 2018
*  P SZVW ukladá úlohu jednotlivým sekciám pripraviť návrh kalendáru domácich pretekov

Návrh výjazdov     
*P SZVW ukladá úlohu jednotlivým sekciám pripraviť návrh reprezentačných výjazdov.
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*P SZVW ukladá  úlohu  pripraviť  zoznam akreditovaných  stredísk  ,  ktoré  robia  športovú
lekársku prehliadku

K     bodu 5/ Príprava zhromaždenia delegátov 2018

P SZVW navrhuje termín zvolania Zhromaždenia delegátov 20.-22.4 2018. Podrobnosti
budú prejednané na najbližšom predsedníctve SZVW.

    
K     bodu 6/ Rôzne

Medzinárodný seminár rozhodcov – Tournament

* Elena Kunert ako predseda komisie rozhodcov navrhla nomináciu rozhodcov ( 8 osôb) ,
ktorí majú možnosť sa zúčastniť medzinárodného semináru rozhodcov, ktorý sa bude konať
v marci 2018 v Českej republike. . Navrhla úhradu finančného príspevku z rozpočtu SZVW
v sume 156 eur na  osobu.

P SZVW odsúhlasilo daný návrh.
Hlasovanie / Za:4 , Proti: 0, Zdržal sa: 0

*P SZVW ukladá úlohu pripraviť správu z medzinárodného semináru a najnovšie informácie
a zmeny sprostredkovať ostatným rozhodcom.

*P  SZVW  ukladá  úlohu  sekcii  wakeboard  zaslať  na  sekretariát  zoznam  rozhodcov
a aktualizovať pravidlá wakeboardu. 

Mgr. Alexander Vaško
Predseda SZVW

Ing. Denisa Oravcová 
zapisovateľ

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

mailto:waterski@waterski.sk

