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Zápis zo zasadnutia P SZVW 

zo dňa 24.októbra 2019 
Piešťany 

 
 
Prítomní: Oravec Ivan , Alexander Vaško, Richard Kolozsi, Marek Mlynek 
Prítomný prizvaní: Oravcová Denisa 
Neprítomný: Elena Kunert -ospravedlnená 
 
Z počtu 5 členov Predsedníctva SZVW sú prítomný 4 členovia a  teda Predsedníctvo je 
uznášaniaschopné. 
 
Navrhovaný program: 

 

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

 

 Uznesenia 
 

 Aktuálny stav čerpania dotácie 
 

 Úprava rozpočtu na základe zmeny výšky príspevku 
 
 Vyúčtovanie akcií ( odovzdanie dokladov) 

 
 Kapitálové výdavky na rok 2020- návrh 

 

 2% vyúčtovanie 
 

 Povinnosti vyplývajúce zo zákona o športe 
 

 Rôzne                                                      
 

 

K bodu 1/ Kontrola úloh, schválenie programov 
 
Schválenie programu : Predsedníctvo SZVW schválilo návrh programu 4. zasadnutia 
Predsedníctva SZVW. 
Hlasovanie / Za:4 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 

Schválenie zapisovateľa : Predsedníctvo SZVW schválilo zapisovateľa 4. zasadnutia 
Predsedníctva SZVW generálneho sekretára Denisu Oravcovú. 
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 
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Splnené - U/01/19/A,  U/02/19/A 
 
 
 
B)  Š T K, S e k c i e 
 
U/05/16/B – pravidelne zverejňovať Spravodaje. 
T: čo najskôr 
*v procese Z: I. Oravec trvá 
 
U/06/16/B – aktualizovať Súťažný poriadok SZVW 
T: marec 2017 Z: I. Oravec trvá 
*v procese 
 
U/07/16/B – doplniť na stránku súťažný poriadok SZVW pre wakeboard a wakeskate 
T: marec 2017 Z:R. Kolozsi trvá 
*v procese 
  
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 
*v procese 
 
 
Splnené - U/01/19/B, U/02/19/B, U/03/19/B 
                                         
 
C)  C T M,  p r í p r a v a  m l á d e ž e 
 
Splnené - U/01/19/C 
  
 
D)  K o m i s i a  r o z h o d c o v 
 
Splnené - U/01/19/D 
 
 
E)  E k o n o m i k a   a  h o s p o d á r e n i e 
 
 
Splnené - U/01/19/E,  U/02/19/E, U/03/19/E, U/05/19/E 
 
U/04/19/E 
Pripraviť prieskum bankových služieb a poplatkov pre neziskovú organizáciu. 
T: 15.2.2019    Z: D. Oravcová, A.Vaško            
*Splnené najvýhodnejšie Tatra banka, prieskum predložiť na zasadnutí ZD a  prerokovať zmenu 
bankových účtov  SZVW z VUB a.s. do Tatrabanky. 
*v procese 
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U/06/19/E  
Vypracovať dodatky k zmluvám o poskytnutí finančných prostriedkov na základe 
nových súm a rozposlať jednotlivým klubom na podpis. 
T: november 2019    Z: D. Oravcová 
 

 
 
F)  R e v í z n a  k o m i s i a 
 
Splnené -  U/01/19/F 
 
K bodu 2/ Uznesenia 2019 
 
 

UZN 01/2019  

Predsedníctvo SZVW schválilo rozpočet na MS open vo wakeboarde v celkovej sume 1577 

Eur. 
Hlasovanie / Za:3 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
UZN 02/2019  

Predsedníctvo SZVW schválilo členstvo v KŠZ na rok 2019. 
Hlasovanie / Za:5 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
UZN 03/2019  

Predsedníctvo SZVW schválilo plán prípravy športovcov zaradených do TOP tímu na rok 

2019. 
Hlasovanie / Za:5 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
UZN 04/2019  

Predsedníctvo SZVW schválilo delegátov na zasadnutie VZ KŠZ a SOŠV : Martin Smieško 

a Marián Pospíšil. 
Hlasovanie / Za:5 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
 

UZN 05/2019  

Predsedníctvo SZVW schválilo návrh rozpočtu reprezentačných vrcholových výjazdov 

jednotlivých sekcií. 

Hlasovanie / Za:4 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

 

UZN 06/2019  
Predsedníctvo SZVW schválilo príspevky klubom na organizovanie pretekov v celkovej výške 4310 
eur. 

 Hlasovanie / Za:4 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
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UZN 07/2019  
Predsedníctvo SZVW schválilo návrh rozdelenia 15% dotácie MŠVVaŠ SR určenej na rozdelenie 
medzi kluby na základe počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v  sume 10 510,00 EUR. 
Hlasovanie / Za:4 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
UZN 08/2019  
Predsedníctvo SZVW schválilo prerozdelenie celkovej finančnej čiastky CTM 13513 Eur  pre 
jednotlivé sekcie: 

Hlasovanie / Za:4 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
UZN 09/2019  

Predsedníctvo SZVW schválilo návrh rozpočtu na rok 2019. 

Hlasovanie / Za:4 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
UZN 10/2019  

Predsedníctvo SZVW schválilo navýšenie príspevkov klubom na základe počtu aktívnych 

športovcov v celkovej sume 789 eur: 

Hlasovanie / Za:4 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
UZN 11/2019  

Predsedníctvo SZVW berie na vedomie  nomináciu na ME open vo wakeboarde - Vráblová Z., 

Lang, R. Hradil, L. Košková, navrhnutou TMK a sekciou wakeboard/wakeskate . P SZVW 

schvaľuje náklady na výjazd v sume 2137,31  eur. 
Hlasovanie / Za:3 , Proti: 0, Zdržal sa: 1 
 
UZN 12/2019  

Predsedníctvo SZVW berie na vedomie nomináciu na ME juniorov za člnom 2 vedúcich a 4 

pretekárov , navrhnutú TMK a sekciou člny. P SZVW schvaľuje náklady na výjazd v celkovej 

sume 3340,30 eur. (čiastka 1891,00 hradená z rozpočtu reprezentácie, čiastka 1449,36 

hradená z rozpočtu CTM) . P SZVW schválilo úhradu pokuty 200 eur za oneskorenú 

prihlášku. 

Hlasovanie / Za:3 , Proti: 0, Zdržal sa: 1 
 
UZN 13/2019  

Predsedníctvo SZVW schvaľuje vyúčtovanie ME open za vlekom v sume 6518,99 eur a ME 

juniorov za vlekom v sume 6352,58 eur.  

Hlasovanie / Za:3 , Proti: 0, Zdržal sa: 1 

 

 

UZN 14/2019  

Predsedníctvo SZVW schvaľuje vyúčtovanie ME open člny v sume 2372,48 eur a MS open 

člny v sume 1845,21 eur.  

Hlasovanie / Za:3 , Proti: 0, Zdržal sa: 1 
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UZN 15/2019  

Predsedníctvo SZVW schválilo úhradu faktúry za štartovné na ME juniorov a seniorov vo 

wakeboarde  vo výške 560 eur. 

Hlasovanie / Za:4 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
UZN 16/2019  

Predsedníctvo SZVW schválilo úhradu faktúry – poplatky medzinárodnej federácie na pretek 

Golden Trophy vo výške 3990,69 eur. 

Hlasovanie / Za:4 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

 
UZN 17/2019  

Predsedníctvo SZVW schválilo prezentačnú účasť na Športfestivale 2019, ktorý sa uskutoční 

v Trenčíne 16.11.2019. 

Hlasovanie / Za:4 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 
 
K bodu 3 / Aktuálny stav čerpania dotácií  
 

 GS infomoval P SZVW o aktuálnom čerpaní dotácií. Aktuálne čerpanie dotácií 
k 20.10.2019 je prílohou  č.1 zápisnice. 

 
Predsedníctvo SZVW berie na vedomie informáciu generálneho sekretára. A apeluje na 
všetky sekcie aby zabezpečili dodanie dokladov na zúčtovanie do 10.11.2019. 
 

K bodu 4 / Úprava rozpočtu na základe zmeny výšky príspevku 

 Generálny sekretár SZVW informoval P SZVW o navýšení príspevkov z MŠVVaŠ SR:  
1.  Príspevok uznanému športu bol navýšený o 5263 eur .  
2.  Príspevok top športovcom bol navýšený o 3551 eur. 

 
Na základe navýšenia príspevku bola navýšená aj suma určená na prerozdelenie klubom 
na základe počtu aktívnych športovcov do 23r.  

Predsedníctvo SZVW schválilo navýšenie príspevkov klubom v celkovej sume 789 eur: 

3.  KVLVS Piešťany o sumu 267,2 eur   
4.  ASK Inter Bratislava o sumu 50,90 eur 
5.  BWC Bratislava o sumu 50,90 eur 
6.  Trixen Košice 394,50 eur 
7.  KVL SNV o 25,50 eur 

Hlasovanie / Za:4 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 

U/06/19/E Vypracovať dodatky k zmluvám o poskytnutí finančných prostriedkov na 
základe nových súm a rozposlať jednotlivým klubom na podpis. 
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Predsedníctvo SZVW sumu 4474 eur ( 5263 eur - 789 eur) bude prerozdeľovať na 
ďalšom zasadnutí P SZVW podľa potreby v súlade so zmluvou z MŠVVaŠ SR. 

K bodu 5 / Vyúčtovanie akcií 

 Majstrovstvá Európy open za vlekom wakeboard- Poľsko 
V pôvodnom návrhu nominácie boli nominovaný 2 pretekári. Na preteky boli dodatočne 
nominovaný TMK a sekciou wakeboard ďalší pretekári  : Radovan Hradil, Lea Košková. 
Predsedníctvo navrhuje dodatočne nominovaným pretekárom uhradiť štartovné 
a tréning. Celkový rozpočet na výjazd bol predložený v sume 2137,31 eur čo predstavuje 
navýšenie o 738,00 eur oproti navrhovanému a schválenému rozpočtu. Nakoľko nebol 
realizovaný výjazd na ME juniorov vo wakeboarde za vlekom , P SZVW navrhuje 
navýšenie pokryť z danej rozpočtovej položky. 
 
Predsedníctvo SZVW berie na vedomie  nomináciu na ME open vo wakeboarde - 
Vráblová Z., Lang, R. Hradil, L. Košková, navrhnutou TMK a sekciou 
wakeboard/wakeskate . P SZVW schvaľuje náklady na výjazd v sume 2137,31  eur. 
Hlasovanie / Za:3 , Proti: 0, Zdržal sa: 1 
 

 Majstrovstvá Európy juniorov za člnom – Francúzsko 
Na ME juniorov sa zúčastnili 4 juniori do 14r. , ktorí boli nominovaný TMK a sekciou 
vodné lyžovanie člny. Sekcia člny navrhuje schváliť 2 vedúcich výjazdu nakoľko išlo 
o juniorský pretek a pri použití osobného motorového vozidla bolo potrebné mať dvoch 
vodičov. Celkový rozpočet na výjazd bol predložený v sume 3340,30 eur. (1891,00 eur 
z rozpočtu reprezentácie a 1449,30 z rozpočtu CTM)  
Navýšenie o 1096,00 eur oproti navrhovanému a schválenému rozpočtu bude pokryté 
z položky reprezentačných výjazdov , nakoľko u ostatných reprezentačných výjazdoch 
za člnom boli nižšie náklady oproti navrhovaným. 
Na výjazde bola uhradená pokuta za oneskorenú prihlášku v sume 200 eur.  
 
Predsedníctvo SZVW Predsedníctvo SZVW berie na vedomie nomináciu na ME juniorov 
za člnom 2 vedúcich a 4 pretekárov , navrhnutú TMK a sekciou člny. P SZVW schvaľuje 
náklady na výjazd v celkovej sume 3340,30 eur. (čiastka 1891,00 hradená z rozpočtu 
reprezentácie, čiastka 1449,36 hradená z rozpočtu CTM) . P SZVW schválilo úhradu 
pokuty 200 eur za oneskorenú prihlášku z účtu SZVW. 
Hlasovanie / Za:3 , Proti: 0, Zdržal sa: 1 
 
Generálny sekretár informoval P SZVW o zúčtovaní výjazdov ME open a ME juniorov 
vodné lyžovanie za vlekom: 
 
 Majstrovstvá Európy open – vodné lyžovanie za vlekom – Bielorusko 
Na ME open- vodné lyžovanie za vlekom sa zúčastnilo 7 pretekárov + vedúci, ktorí boli 
nominovaný TMK a sekciou vodné lyžovanie za vlekom. Celkové náklady na výjazd boli 
vyúčtované v sume 6518,99 eur. 
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 Majstrovstvá Európy juniorov – vodné lyžovanie za vlekom – Bielorusko 
Na ME juniorov- vodné lyžovanie za vlekom sa zúčastnilo 10 pretekárov + 2 vedúci, ktorí 
boli nominovaný TMK a sekciou vodné lyžovanie za vlekom. Celkové náklady na výjazd 
boli vyúčtované  v sume 6352,58 eur, čo je úspora oproti navrhovanému a schválenému 
rozpočtu o 379,42 eur. 
 
Celkový rozdiel týchto dvoch výjazdov oproti navrhovanému a schválenému rozpočtu  
809,57 eur  bude pokrytý z rozpočtu reprezentácie. 
 
Predsedníctvo SZVW schvaľuje vyúčtovanie ME open za vlekom v sume 6518,99 eur 
a ME juniorov za vlekom v sume 6352,58 eur.  
Hlasovanie / Za:3 , Proti: 0, Zdržal sa: 1 
 
Generálny sekretár informoval P SZVW o zúčtovaní výjazdov ME open člny a MS open 
člny, kde skutočné náklady boli nižšie ako navrhnuté a schválené v rozpočte, nakoľko sa 
zúčastnilo menej pretekárov ako boli plánovaný.  
 
 Majstrovstvá Európy open– vodné lyžovanie za člnom – Španielsko 
Na ME open- vodné lyžovanie za člnom sa zúčastnili 2 pretekári ktorí boli nominovaný 
TMK a sekciou vodné lyžovanie za člnom. Celkové náklady na výjazd boli vyúčtované  
v sume 2372,48 eur. 
 
 Majstrovstvá Sveta open– vodné lyžovanie za člnom – Malajzia 
Na MS open- vodné lyžovanie za člnom sa zúčastnil  1 pretekár. Celkové náklady na 
výjazd boli vyúčtované  v sume 1845,21 eur. 
 
Predsedníctvo SZVW schvaľuje vyúčtovanie ME open člny v sume 2372,48 eur a MS 
open člny v sume 1845,21 eur.  
Hlasovanie / Za:3 , Proti: 0, Zdržal sa: 1 
 
 

K Bodu 6 / Vyúčtovanie 2% 

Predsedníctvo SZVW schválilo v prípade ak  darca 2%  chce sa podielať na rozhodnutí 
o použití 90% poukázanej čiastky 2% dane, je povinný predložiť predsedníctvu 
potvrdenie z DÚ o poukázanej čiastke dane. 
Vyúčtovanie výdavkov spolu s dokladom o darovaní 2% je potrebné predložiť na 
sekretariát do 20 mesiacov od daňového obdobia za ktoré boli poskytnuté., najneskôr do 
1.9. 
Hlasovanie / Za:4 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
 

 K Bodu 7 / Kapitálové výdavky na rok 2020  
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Predsedníctvo SZVW diskutovalo o možnosti využiť časť budúcoročného príspevku na 

kapitálové výdavky. Zoznam budúcich kapitálových výdavkov ako aj zoznam už nakúpených 

kapitálových výdavkov je prílohou č.2 tejto zápisnice  

P SZVW diskutovalo o návrhu nákupu motora do klubu ASK Inter Bratislava, nakoľko ešte 

nevieme výšku príspevku na rok 2020 ani zoznam výjazdov , odložila sa diskusia do doby 

kedy budeme vedieť výšku príspevku ako aj výšku spoluúčasti klubu AŠK Inter Bratislava. 

 

 

K bodu 8/ Povinnosti vyplývajúce zo zákona o športe 
 
Nakoľko hlavný kontrolór sa ospravedlnil a nemohol sa zúčastniť zasadnutie , PSZVW 

rozhodlo presunúť tento bod na ďalšie zasadnutie. 

Hlasovanie / Za:4 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 

 

K bodu 9/ Rôzne 
 

 P SZVW schválilo úhradu faktúry za štartovné na ME juniorov a seniorov vo 
wakeboarde napriek tomu, že sa pretekári nezúčastnili daného preteku. Celková 
suma Fa je vo výške 560 eur a bude hradená z účtu SZVW. 

Hlasovanie / Za:4 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
 P SZVW schválilo úhradu faktúry – poplatky medzinárodnej federácie na pretek 

Golden Trophy vo výške 3660, 69 eur. 
Hlasovanie / Za:4 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
 Generálny sekretár informoval P SZVW o ponuke KŠZ a SOVaŠ sa zúčastniť festivalu 

športu- neolympijských športov v Trenčíne. P SZVW navrhuje zoznam športovcov 
ako kandidátov na vyhlásenie 10tich najlepších športovcov v neolympijských 
športoch  a to :  

1. Zuzanu Vráblovú 
2. Alexandra Vaška ml. 
3. Karin Bořikovú v kategórii junior 

 
P SZVW schvaľuje účasť na festivale športu Trenčín. 
Hlasovanie / Za:4 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 

Mgr. Alexander Vaško 

Predseda SZVW 

 

 

 

Ing. Denisa Oravcová  

Zapisovateľ 
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Príloha č. 1 aktuálne čerpanie dotácie k 20.10.2019 

 

 

 
 Aktuálne čerpanie 

 dotácia vyúčtované 

Účet príspevok 75 329,00 41 048,00 

Účet TOP tím a odmeny 38 619,00 28 001,00 

 
 

 

 

 

Príloha č.2 

Kapitálové výdavky prehlaď: 

 
Kapitálové výdavky - zoznam

dátum 

nákupu

schválen

á suma

nákupná 

cena rozdiel spoluučasť v užívaní

1 prekazka BWC- kupene 12/2016 30000 60260,44 30260,44 BWC Bratislava

2 vlek systém 2.0 (Košice)- kupene 11/2017 12500 12500 0 uhrada clo a dph Trixen Košice 

3 motor Ski Nautique (Piešťany)- kupene 11/2017 12500 15343,32 2843,32 2843,32 KVLVS Piestany

4 motor Ski Nautique ASK Inter 0

5 čln Malibu (Košice) 0

6 Auto Fiat Ducato 2,3 MTJ EURO 6 150k L2H2 Panor (zväz) 0

7 3x skočky - kupené 2018 6600 6600 0 0 Bartlaský, Mlynek, Vaško 
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