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Zápis z online zasadnutia P SZVW 

zo dňa 21.1.2021 
 
 
Prítomní online: Oravec Ivan , Alexander Vaško, Elena Kunert, Marek Mlynek, Richard Kolozsi 
 Oravcová Denisa, Miloš Kusý 
 
Z počtu 5 členov Predsedníctva SZVW sú online prítomní 5 členovia. 
 
Navrhovaný program: 

 
1. Kontrola úloh  

2. Uznesenia 
3. Čerpanie príspevku 
4. Kalendár domácich súťaží 2021 
5. Príprava ZD 
6. Rôzne 

 

 

K bodu 1/ Kontrola úloh, schválenie programu 
 
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a vyhlásený núdzový stav sa konalo pracovné 
stretnutie predsedníctva SZVW online.  
 
Nakoľko išlo o prvé online stretnutie v tomto roku bolo iba informatívne a členovia 
predsedníctva schválili program a rozdelili si úlohy. 
 
 
Kontrola úloh: 
U:06/16– aktualizovať Súťažný poriadok SZVW 
T: marec 2017 Z: I. Oravec trvá 
*v procese 
 
U:07/16– doplniť na stránku súťažný poriadok SZVW pre wakeboard a wakeskate 
T: marec 2017 Z:R. Kolozsi trvá 
*v procese 
 
    
 
                      
 

K bodu 2/ Uznesenia 2021 
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K bodu 3: Čerpanie príspevku 
 
Generálny sekretár SZVW informoval členov predsedníctva o aktuálnom stave čerpania 

príspevku z ministerstva školstva k 31.12.2021. Aktuálny stav čerpania je zverejnený každý 

mesiac na webovej stránke zväzu. K 31.12.2021 boli vyčerpané všetky prostriedky 

z príspevku okrem kapitálových príspevkov určených ako príspevok na nákup motorového 

čpna v klube Trixen Košice v sume 15 000 eur. Ten má byť vyčerpaný do 31.3.2021. 
 
 
K bodu 4 : Kalendár domácich súťaží 2021 
 

Členovia predsedníctva si dali úlohu pripraviť kalendár domácich súťaží a predložiť  ho na 

ďalšom zasadnutí. 

 
U:01/21– pripraviť kalendár domácich pretekov za jednotlivé sekcie. 
T: marec 2021  Z: P SZVW 
 

K bodu 5 : Príprava ZD 
 

P SZVW pri predpoklade dobrej epidemiologickej situácie navrhuje zorganizovať zasadnutie 

Zhromaždenia delegátov na apríl 2021 , miesto konania Košice. 

 
U:02/21– pripraviť počet hlasov jednotlivých delegátova  členské príspevky na rok 2021.  
T: marec 2021  Z: ŠTK, sekretariát 
 

K bodu 6 : Rôzne 
Generálny sekretár SZVW informoval P SZVW o potrebe úprav stanov SZVW tak aby boli 
v súlade s novelou o športe platnej od 1.1.2021.  Zmeny musia byť zapracované do 30.6.2021. 
 

 

Predseda zväzu poďakoval členom predsedníctva za účasť a navrhuje ďalšie online stretnutie 

po 5.2.2021. 

 

Mgr. Alexander Vaško  v.r 

Predseda SZVW 

 

Ing. Denisa Oravcová   v.r. 

Zapisovateľ 

 

 

(originálne podpísané listinné dokumenty sú v prípade oprávneného záujmu na sekretariáte) 
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