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ZÁPIS 
zo zasadnutia mimoriadneho Zhromaždenia delegátov SZVW 

zo dňa  13.8.2020 
Klub vodného lyžovania a vodných športov Piešťany 

 
Program: 
1.  O t v o r e n i e  a  s c h v á l e n i e  p r o g r a m u 

 Voľba pracovného predsedníctva 
 Voľba komisií - mandátová, návrhová 
 

2.  S p r á v y 
 Prerokovanie Výročnej správy s dodatkom audítora so súladom s účtovnou 

závierkou. 
3.  Ú p r a v a   r o z p o č t u 

 

4.  D i s k u s i a  a  r ô z n e 
 

5.  Z á v e r 
 Návrh a schválenie uznesenia 

 
Zúčastnení: 
Podľa prezenčnej listiny. Na Zhromaždenie delegátov boli pozvaní zástupcovia deviatich 
klubov a oddielov, ktorí sú členmi SZVW, členovia predsedníctva SZVW, kontrolór SZVW a 
členovia revíznej komisie SZVW. 
 
Predsedníčka mandátovej komisie Denisa Oravcová informovala o počte prítomných 
delegátov. 
Prítomní delegáti zastupujú 5 klubov. Všetky tieto kluby majú uhradené poplatky a majú 
splnenú základnú povinnosť pre účasť a hlasovanie na Zhromaždení delegátov. 
Neprítomní sú zástupcovia týchto klubov a oddielov: OVL Gransat Košice, Klub vodného 
lyžovania SNV. 
 
Zúčastnení delegáti klubov: 
Klub vodného lyžovania Trixen – Alexander Vaško – štatutár / 12 hlasov 
KVLVŠ Piešťany - František Kizek - štatutár / 6 hlasov 
Bratislava Wake Club – Maroš Tuhovčák – štatutár / 6 hlasy 
Klub vodného lyžovania AŠK Inter Bratislava – Marek Mlynek – poverený štatutárom / 2 hlasy 
VHZ Košice - Miloš Kusý – štatutár - 1 hlas. 

Nezúčastnení zástupcovia klubov: 
Oddiel vodného lyžovania Gransat Košice - 1 hlas 
Klub vodného lyžovania SNV- 2 hlasy 
 
Pozn.: ostatné kluby sú evidované ako neaktívne kluby: IKE Košice. 
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Pozvaní: delegáti klubov, ktorí disponujú 30 hlasmi 
Prítomní alebo splnomocnení: 5 delegátov zastupuje 5 klubov = 27 platných hlasov čo je 90 %   
pozvaných delegátov s rozhodujúcim hlasom. 
 
Zhromaždenie delegátov je uznášania schopné. 
 
 
Ďalší zúčastnení: 
Denisa Oravcová - generálny sekretár 
Predsedníctvo SZVW: Alexander Vaško, Ivan Oravec, Elena Kunert,  Marek Mlynek 
Kontrolór a Revízna komisia- Miloš Kusý, Kizek František,  
Hosť: Roman  Jánošík- klub BWC Bratislava 
 
Ospravedlnení:  

Richard Kolozsi- člen predsedníctva ( sekcia wakeboard) 
 
Bod 1a. Otvorenie a schválenie programu 

 
Predseda SZVW Alexander Vaško otvoril zasadnutie a privítal prítomných delegátov a 
hostí. Následne prítomných delegátov a hostí oboznámil s programom. Na návrh Maroša 
Tuhovčáka (delegáta klubu BWC ) bol doplnený bod do programu pod bod rôzne  : 
Registrácia športovcov a následné prihlasovanie na preteky. Program bol schválený bez 
pripomienok. 
 
  Program bol schválený bez pripomienok. 
  Hlasovanie / Za:5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, spolu 27 hlasov 
 
 
Bod 1b. Voľba pracovného predsedníctva, voľba komisií 
 
Predsedajúci predniesol návrh zloženia pracovného predsedníctva, návrh spojenia 
mandátnej a volebnej komisie a zloženia komisií. 

 
Pracovné predsedníctvo: Ivan Oravec, Alexander Vaško, 
 Elena Kunert  schválené bez pripomienok 
Hlasovanie / Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,  spolu 27 hlasov 

 
Mandátová : Ivan Oravec, F. Kizek, M. Tuhovčák schválené bez pripomienok 
Hlasovanie / Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,  spolu 27 hlasov  

 
Návrhová komisia: Miloš Kusý, Marek Mlynek, D. Oravcová schválené bez pripomienok 
Hlasovanie / Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,  spolu 27 hlasov  

 
 
 
 
Bod 2. Správy 
 

 Prerokovanie Výročnej správy s dodatkom audítora so súladom 
s účtovnou závierkou. 
Audítorska firma EKOPRAKTIK spol. s.r.o. zaslala na sekretariát SZVW dodatok správy 
nezávislého auditóra k výročnej správe za rok 2020 občianskeho združenia SZVW. Dodatok 
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bol predmetok prerokovania. Generálny sekretár informoval ZD , že Výročná správa bola 
zverejnená v registri účtevných závierok k 31.7.2020. https://www.registeruz.sk/cruz-
public/domain/accountingentity/show/642995 
 
 
MZD prerokovalo Výročnú správu za rok 2019 s dodatkom nezávislého auditora k výročnej 
správe bez pripomienok. 
 
 
Bod 3.Úprava rozpočtu SZVW na rok 2020  

 

V dôsledku opatrení týkajúcich sa  COVID-19 boli v roku 2020 zrušené všetky významné 
súťaže pre všetky sekcie SZVW. Nakoľko pôvodný rozpočet zahŕňal výdavky na tieto 
výjazdy Predsedníctvo SZVW navrhlo úpravu rozpočtu v súlade s § 101a bod 6 zákon č. 
440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších a na 
základe možnosti presunu časti bežných výdavkov na kapitálové výdavky . 

MZD súhlasí s príspevkom pre klub TRIXEN na nákup motorového člna v sume 15 000 
eur ako investíciu do obnovy vodného lyžovania za člnom na priehrade Ružín.  A presun 
položky oprava motora do kapitálových výdavkov, nakoľko z dôvodu zastarania motora 
a zlepšenia výkonnosti člnu a teda aj lepšie podmienky na prípravu reprezentantov sa 
prostredníctvom a s pomocou AŠK Inter Bratislava obstará nový motor.   

Upravený rozpočet (príloha č.1)  
 
Upravený rozpočet  bol predmetom schvaľovania  MZD . 
Hlasovanie / Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,  spolu 27 hlasov 

 
 

Bod 4.Diskusia  a rôzne 
 
 Maroš Tuhovčák spolu s Romanom Jánošíkom prezentovali MZD problémy pri 

registrácii pretekárov priamo na pretekoch za wakeboardom. Nakoľko pretekár sa 
registruje sám, stáva sa že sa prihlási pretekár , ktorý nemá registráciu v klube 
k danému dátumu ( respektíve nie je tento záznam v IS SZVW).  

ZD navrhuje sekcii wakeboard aktualizovať súťažný poriadok pridaním časti  wakeboard 
a wakeskate za vlekom, kde budú definované jasné pravidlá a podmienky účasti na 
pretekoch. 
Generálny sekretár pripomenul , že do IS SZVW zapisuje pretekárov príslušný klub a je 
potrebné uhradiť hneď po zápise registračný poplatok na číslo účtu SZVW. Údaje do IS 
športu sa aktualizujú k 30.9. daného roku. 
ÚLOHA: ZD na základe danej požiadavky ukladá predsedníctvu SZVW úlohu aktualizovať 
súťažný poriadok. 
 
Bod 5. Záver a Uznesenie 
 

Predseda návrhovej komisie Miloš Kusý predložil návrh uznesenia, ktorý bol prerokovaný a po 
úpravách schválený.  
 
Návrh uznesenia bol predmetom schvaľovania ZD.  Bez pripomienok 
Hlasovanie / Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, spolu 27 hlasov 
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Na záver predseda SZVW Alexander Vaško poďakoval všetkým, ktorí sa podieľajú na plnení 
a zabezpečovaní úloh zväzu, poďakoval všetkým zúčastneným, poprial úspešnú sezónu a 
ukončil zasadnutie Mimoriadneho  zhromaždenia delegátov SZVW. 
 
 
 Zapísal: Denisa Oravcová, Alexander Vaško- v.r. 
 
( originálne podpísané listinné dokumenty sú v prípade oprávneného záujmu na 
sekretariáte.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:waterski@waterski.sk


5/e-mail: waterski@waterski.sk; www.waterski.sk 

Príloha č.1  
 
ROZPOČET 2020

PPG: 03 športová reprezentácia SR 

prijem návrh spolu SZVL člny vleky wakeboard

03 štátna reprezentácia                                       min 25% 17 542,00 6 451,00 návrh návrh návrh návrh

reprezentácia na MS a ME,  a pod. open 0,00 0,00 1 951,00

reprezentácia na ME juniorov 0,00 0,00

Príprava sústredenie 1 500,00 0,00 1 000,00

Príprava sústredenie 

MTZ, prehliadky, regenerácia 500,00 1 500,00

Iné 

04 činnosť zväzu                                                  max 15% 10 525,00 9 865,00 návrh návrh návrh návrh

pošta, kanc. potreby, sekretariát, 300,00

orange 250,00

MTZ sekretariátu/ kontrolór 227,00

zhromaždenie delegátov, predsedníctva 500,00

členstvo KŠZ 288,00

softvér, web, l icencie 700,00

účtovníctvo,audit,bankové poplatky 2 000,00

cestovné náhrady funkcionárov 300,00

náklady kontrolóra 500,00

náklady sekretára 4 800,00

iné

02 športovo talentovaná mládež                      min 20% 14 033,00 10 154,00 návrh návrh návrh návrh

CTM rozdelenie na jednotlivé sekcie

ME juniorov 4 784 2 000 2 870

Sustredenia

MTZ, prehliadky, regenerácia 500,00

Ostatná športová činnosť  17 540,00 8 170,00 návrh návrh návrh návrh

organizácia súťaží- prísp.na organizáciu pretekov 1 860,00 1 600,00 200,00

oprava motora

propagacia športu, nová mládež

rozhodcovska komisia 250,00 0,00

diplomacia 500,00

poplatky do medzinárodnej org. IWWF

kamera lod 400,00

homologačné poplatky IWWF 2 700,00 360,00 300,00 0,00

01 šport mládež do 23r kluby (74)     min 15% 10 525,00 10 525,00

KVLVS Piešťany (17) 2 417,91 2 418,00

ASK Inter Bratislava (4) 568,92 569,00

BWC Bratislava  (25) 3 555,74 3 556,00

Trixen Košice (26) 3 697,97 3 698,00

KVL SNV (2) 284,46 284,00

Investičné náklady 25 000,00

Lod, motor 25 000,00

VÝDAJE 50 240,00 10 004,00 3 900,00 6 021,00

PRÍJMY A VÝDAJE 70 165,00 70 165,00

ROZDIELPUS   PUS a navrh 0,00 70 165,00

hradené z vlastného účtu 0,00

Rozpočet spolu 0,00  
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