
                Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu 
                                                                 Slovak Waterski & Wakeboard Federation 

Junácka 6, 832 80 Bratislava 

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

 

 
Zápis z online zasadnutia P SZVW 

zo dňa 18.2.2021 
 
 
Prítomní online: Oravec Ivan , Alexander Vaško, Elena Kunert, Marek Mlynek,  
 Oravcová Denisa, Miloš Kusý 
 
Z počtu 5 členov Predsedníctva SZVW sú online prítomní 5 členovia. 
 
Navrhovaný program: 

 
1. Kontrola úloh  

2. Uznesenia 
3. Kalendár domácich súťaží 2021 
4. EMS 
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.  
 
Členovia predsedníctva v úvode schválili program a zapisovateľa Ing. Denisu Oravcovú 
druhého online zasadnutia P SZVW. 
 
 
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 
 
U:01/21– pripraviť kalendár domácich pretekov za jednotlivé sekcie. 
T: marec 2021  Z: P SZVW 
 *procese 
         
U:02/21– pripraviť počet hlasov jednotlivých delegátova  členské príspevky na rok 2021  
T: marec 2021  Z: ŠTK, sekretariát           
 
U:03/21– pripraviť osobitné pracovné stretnutie, prezentáciu na používanie EMS systému a overiť 
cenu licencie. 
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T: marec 2021  Z: ŠTK, sekretariát   
 
U:04/21– Zaslať klubom na kontrolu zoznam registrovaných členov. 
T: marec 2021  Z:  sekretariát   
 
 

K bodu 2/ Uznesenia 2021 

 

 
 

K bodu 3 : Kalendár domácich súťaží 2021 
 

Sekcia člny a vlek zaslala kalendár pretekov, ktorí je v prílohe č.1  zápisnice. Richard Kolozsi 

ako zástupca sekcie wakeboard za vlekom bude mailom požiadaný o zaslanie kalendáru 

domácich súťaží. 

 

K bodu 4 : EMS 
Ivan Oravec podal stručnú informáciu o implementácii EMS systému, kde informoval , že 

tento rok sa bude týkať výhradne sekcie cable a tournament. V tejto chvíli sú v danej databáze 

uvedení všetci pretekári a rozhodcovia z minulých rokov, a je potrebné aktualizovať daný 

zoznam.  

P SZVW navrhuje , že každá sekcia si aktualizuje svoju časť a to: 

 Alexander Vaško- aktualizuje pretekárov v sekcii cable 

 Ivan Oravec- aktualizuje pretekárov v sekcii tournament 

 Elena Kunert – aktualizuje rozhodcov 

Nakoľko bude potrebné kúpiť licencie pre pretekárov, ktorí budú potom zaradený do ranking 

listu  , predsedníctvo SZVW navrhlo, že jednotlivé sekcie dajú zoznam pretekárov ktorým 

bude licencia zakúpená.  

Predsedníctvo SZVW navrhuje zorganizovať osobitné pracovné stretnutie so zástupcami 

klubov a trénerov týkajúce sa užívania daného systému ( hlavne spôsob prihlasovania 

pretekov, prihlasovania pretekárov na preteky atď.).  

 
U:03/21– pripraviť osobitné pracovné stretnutie, prezentáciu na používanie EMS systému a overiť 
cenu licencie. 
T: marec 2021  Z: ŠTK, sekretariát   
         
 

K bodu 5 : Príprava ZD 
 

V rámci príprav súm členských poplatkov generálny sekretár zašle klubom na kontrolu 

zoznam členov zaregistrovaných v SZVW.  

 
U:04/21– Zaslať klubom na kontrolu zoznam registrovaných členov. 
T: marec 2021  Z:  sekretariát   
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K bodu 6 : Rôzne 
Elena Kunert informovala o medzinárodnom online kongrese, ktorí bol stručný a bolo vydané 
odporúčanie , že v prípade zrušenia medzinárodných pretekov je potrebné oznámenie 
minimálne 6 týždňov pred dátumom konania. Zatiaľ sú v pláne všetky majstrovské súťaže. 
 

 

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

o dva týždne. 

 

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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