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Zápis z online zasadnutia P SZVW 

zo dňa 2.4.2020 
 
 
Prítomní online: Oravec Ivan , Alexander Vaško,  Marek Mlynek, Elena Kunert 
Prítomný onliane prizvaní: Oravcová Denisa, Miloš Kusý 
Neprítomný: Richard Kolozsi 
 
 
Na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR ....... v ktorom boli zakázané zasadnutia , konalo 
sa dňa 2.4.2020 pracovné online stretnutie Predsedníctva SZVW. 

 

Nakoľko išlo o prvé online stretnutie viac menej bolo iba informatívne a členovia 

predsedníctva si prešli  úlohy a dohodli ďalšie online stretnutie na 23.4.2020. 

 
 
 
A)  P r e d s e d n í c t v o   S Z V W 
 
Splnené - U/01/19/A,  U/02/19/A, U/02/19/D 
 
 
U/03/19/A 
Informovať a komunikovať so SOVaŠ o možnosti začleniť SZVW do projektu: „Pripravený na 
Tokio“. 
T: priebežne                                   Z: D. Oravcová, A.Vaško , Richard Kolozsi   
* z dôvodu COVID – 19  a zrušenia OH – úloha zrušená        
 
U/07/20/A – pripraviť návrh najlepších športovcov za rok 2019 jeden športovec za sekciu 
a jeden junior. 
T: marec 2020  Z: P SZVW 
*úloha ostáva do ďalšieho zasadnutia 
 
U/08/20/A – informovať členov SZVW o prijatých zmenách v zákone o športe od 1.1.2020. 
T: marec 2020  Z: GS 
Poslať link 
*úloha ostáva do ďalšieho zasadnutia 
 
U/11/20/A- pripraviť aktuálne počty hlasov delegátov jednotlivých klubov na Zhromaždenie 
delegátov + pripraviť hodnotenie klubov. 
T: apríl 2020  Z: Ivan Oravec 
 
U/12/20/A- aktualizovať kontakty jednotlivých klubov a ich delegátov. Rozposlať jednotlivým 
klubom požiadavku na registračných poplatkov do konca apríla. 
T: apríl 2020  Z: GS 
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B)  Š T K, S e k c i e 
 
 
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 
 
U/01/20/B – pripraviť správu činnosti za rok 2019  za jednotlivé sekcie a za komisiu 
rozhodcov. 
T: marec 2020  Z: P SZVW 
*ešte chýba správa za mládež 
 

  
U/04/20/B – pripraviť návrhy výjazdov aj nominácií na významné súťaže ako aj rozpočty na 
tieto výjazdy za každú sekciu. 
T: marec 2020  Z: P SZVW 
 *úloha ostáva do ďalšieho zasadnutia, P SZVW sa dohodlo , že sa pripraví návrh výjazdov aj 
napriek nepredvídateľných udalostiam, ktoré môžu vzniknúť kvôli COVID-19. 
    
 
U/06/20/B – pripraviť kalendár domácich pretekov za jednotlivé sekcie. 
T: marec 2020  Z: P SZVW 
*úloha ostáva do ďalšieho zasadnutia, P SZVW sa dohodlo , že  pripraví kalendár domácich 
pretekov  a jednotlivé sekcie budú dostatočne dopredu informovať SZVW , prípadne IWWF 
a zrušení alebo zmene jednotlivých pretekov. 
 
 
U/10/20/B- informovať a žiadať Asociáciu univerzitných športov na Slovenku a zaregistrovanie 
Nikolasa Wolfa na týchto pretekoch.       
 T: február 2020  Z: GS 
*pretekár je zaregistrovaný a do 20.8. má odoslať personálne údaje 
                      
 
C)  C T M,  p r í p r a v a  m l á d e ž e 
 
U/05/20/B – pripraviť návrhy športovcov na zaradenie do CTM na rok 2020. 
T: marec 2020  Z: P SZVW 
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*úloha ostáva do ďalšieho zasadnutia 
 
 
D)  K o m i s i a  r o z h o d c o v 
 
Splnené - U/02/19/D 
 
 
E)  E k o n o m i k a   a  h o s p o d á r e n i e 
 
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 
 
U/02/20/E – pripraviť a zaslať vyúčtovanie na Ministerstvo školstva SR. 
T: 15.marec 2020           Z: GS 
*splnené 
 
U/03/20/E – pripraviť výročnú správu SZVW za rok 2019 
T: ZD              Z: GS 
*Zaslaná na pripomienkovanie predsedníctvu SZVW a kontrolórovi SZVW 
 
U/09/20/E –pripraviť návrh rozpočtu v súlade s rozdelením príspevku na jednotlivé účely. 
T: marec 2020                                                                  Z: GS, PSZVW 
*úloha ostáva do ďalšieho zasadnutia 
*úloha v procese, najprv musia byť odovzdané rozpočty jednotlivých sekcii 
 
U/13/20/E- zaslaď členom Zhromaždenia delegátov na schválenie formou Per rolam uznesenie 
v tomto znení: 
Zhromaždenie delegátov SZVW schvaľuje spoločnosť TAX-AUDIT Slovensko, spol.s.r.o., 

Kapitulská 14, 917 01 Trnava ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie 

od 1.januára 2019 do 31.decembra 2019. 
T: apríl 2020  Z: GS 
 
 
F)  R e v í z n a  k o m i s i a 
 
 
K bodu 2/ Uznesenia 2020 
 
 

UZN 01/2020 

Predsedníctvo SZVW berie na vedomie informáciu o stave čerpania dotácie k 5.2.2020. 

 
UZN 02/2020 
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Predsedníctvo SZVW berie na vedomie informáciu o potrebe auditu a vypracovania výročnej 

správy a ukladá úlohu pripraviť a predložiť na ZD výročnú správu a predložiť audítorskú 

firmu  na schválenie ZD. 
 
 
UZN 03/2020 

Predsedníctvo SZVW schválilo účasť Nikolasa Wolfa na Univerzitných majstrovstvách Sveta 

v Dnipre 
 
Hlasovanie / Za:4 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
 
UZN 04/2020 

Predsedníctvo SZVW schválilo plán prípravy TOP športovca Alexandra Vaška z klubu 

vodného lyžovania Trixen Košice. 
 
Hlasovanie / Za:4 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
 
 
 Predseda zväzu predostrel predsedníctvu SZVW víziu o vytvorení archívu alebo 

kroniky na Facebookovej stránke zväzu a požiada o zasielanie historických fotografií, 

prípadne videí. 

 

Predseda zväzu poďakoval členom predsedníctva za účasť na prvej videokonferencií. 

 

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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