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Zápis zo zasadnutia P SZVW 

zo dňa 13.8.2020 
 
 
Prítomní : Oravec Ivan , Alexander Vaško, Elena Kunert, Marek Mlynek 
Prítomný: Oravcová Denisa, Miloš Kusý 
Ospravedlnený: Richard Kolozsi 
 
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 
 

 Aktuálne informácie o významných súťažiach 
 

 Úprava rozpočtu na základe možnosti zmeny bežných transferov na kapitálové 
transfery  a na základe zrušenie viacerých významných súťaží 

 

 Prerokovanie auditórskej správy ZD                                                   
 

K bodu 1/ Kontrola úloh, schválenie programu 
 
Schválenie programu : Predsedníctvo SZVW schválilo návrh programu 4. zasadnutia 
Predsedníctva SZVW. 
Hlasovanie / Za43 , 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 
 
Splnené - U/02/20/E, U/7/20/A, U/08/20/A, U/11/20/A, U/12/20/A 
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B)  Š T K, S e k c i e 
 
Splnené : U/01/20/B, U/10/20/B 
 
 
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/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 
 *výjazdy sa budú aktualizovať na základe epidemiologickej situácii. 
    
 
U/06/20/B – pripraviť kalendár domácich pretekov za jednotlivé sekcie. 
T: marec 2020  Z: P SZVW 
* preteky sa budú aktualizovať na základe epidemiologickej situácii. 
 
                      
 
C)  C T M,  p r í p r a v a  m l á d e ž e 
 
Splnené : U/05/20/B  
 
 
D)  K o m i s i a  r o z h o d c o v 
 
 
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/03/20/E, U/09/20/E, U/13/20/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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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 

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 
 
UZN 04/2020 

Predsedníctvo SZVW schválilo plán prípravy TOP športovca Alexandra Vaška z klubu 

vodného lyžovania Trixen Košice. 
 
UZN 05/2020 

Predsedníctvo SZVW schválilo príspevky pre kluby na organizáciu pretekov: 
Klub vodného lyžovania a vodných športov Piešťany: 

1. Slovakia Trophy – 130 eur 

2. M SR juniorov a Seniorov- 800 eur 

ASK Inter Bratislava: 

1. Pohár Interu- 130 eur 

Bratislava wake club: 

1. MSR- 200 eur 

Trixen Košice: 

1. MSR juniorov a open – 800 eur 

2. SLOVAKIA Open– 800 eur 

Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu 

1. MSR open ( organizované v ČR) – 800 eur 

 
UZN 06/2020 

Predsedníctvo SZVW  schválilo rozdelenie 15% príspevku z ministerstva medzi kluby na 
základe počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v  sume 10 525,00 EUR: 

– Klub vodného lyžovania a vodných športov Piešťany: 2418,00 EUR 
– Klub AŠK Inter Bratislava: 569,00 EUR 
– Klub vodného lyžovania Trixen Košice: 3698,00 EUR 
– Klub vodného lyžovania Spišská Nová Ves: 284,00 EUR 
– Bratislava Wake Club: 3556,00 EUR 
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UZN 07/2020 

Predsedníctvo SZVW schválilo prerozdelenie celkovej finančnej čiastky CTM 14033 Eur  
pre jednotlivé sekcie: 

A.   Sekcia ČLNY- 4784 Eur 
B.  Sekcia Vleky- 6378 Eur 
C. Sekcia wakeboard- 2870 Eur 

 

 

UZN 08/2020 

Predsedníctvo SZVW schválilo návrh rozpočtu na rok 2020 a predloží ho na schválenie ZD. 
 
UZN 09/2020 

P SZVW schválilo návrhy reprezentačných výjazdov aj nominácie. Daný návrh bude 

predložený ZD na schvaľovanie. 
 
UZN 10/2020 

P SZVW schválilo návrhy reprezentačných výjazdov aj nominácie. Daný návrh bude 

predložený ZD na schvaľovanie. 
 
UZN 11/2020 

P SZVW schválilo návrhy najlepších športovcov za rok 2019 za jednotlivé sekcie a návrh 

zoznamu športovcov zaradených do CTM SZVW. 
 
UZN 12/2020 

P SZVW schválilo nový SR rekord Samuela Saxu v disciplíne slalom, v kategórii   do 19 

rokov sekcii vleky a to výkon:  1,00/58/9,75. 

 

UZN 13/2020 

P SZVW schvaľuje presun bežných transferov na kapitálové transfery v celkovej sume 25 000 

eur. ( 15 000 eur – motorový čln Trixen Košice, 10 000 eur- motor- AŠK Inter Bratislava) 

 

UZN 14/2020 

P SZVW schválilo upravený návrh rozpočtu na rok 2020. 

 

UZNESENIA PER ROLLAM: 

 

UZN PR01/2020 

Zhromaždenie delegátov SZVW schvaľuje spoločnosť TAXAUDIT 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. 

 

UZN PR02/2020 

Zhromaždenie delegátov SZVW  v dôsledku mimoriadnej situácie spojenej s COVID -19 a v 

súlade s platnými  opatreniami hlavného hygienika SR schvaľuje vykonanie zasadnutia 

Zhromaždenia delegátov SZVW prostredníctvom videokonferencie  a dodatočné 

schvaľovanie uznesenia  prostredníctvom elektronického hlasovania Per rollam. 

 

mailto:waterski@waterski.sk


                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 

UZN PR03/2020 

Zhromaždenie delegátov SZVW schvaľuje spoločnosť EKOPRAKTIK, 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. 

 
 
 

K bodu 3 : Aktuálne informácie o významných súťažiach 
 

 P SZVW aktualizuje plán výjazdov na významné súťaže vzhľadom na aktuálnu 
situáciu vo svete: 

Sekcia „člny“ 
 22.-23.8.2019 ME Open, ITA – zrušené 
 3.-.9.8.2020     ME juniorov, ESP- presunuté na rok 2021 
 24.-27.9.2020- FISU  univerzitné MS- zrušené 

 
Sekcia „vleky“ 
 4.-6.9.2020  ME JaD, POL- presunuté na rok 2021 
 12.-14.9.2020  MS open, POL-zrušené 
 
Sekcia „wakeboard“ 
 13.9.2020  MS open, wakeboard/wakeskate, - presunuté na január 2021 
 10. - 14.09.2019 ME juniorov wakeboard/wakeskate, - zrušené  
 

P SZVW berie na vedomie aktuálny stav významných súťaží. 

 

K bodu 4 Úprava rozpočtu na základe možnosti zmeny bežných transferov na kapitálové 
transfery  a na základe zrušenie viacerých významných súťaží 
 
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 .  

PSZVW navrhuje presun 25 000 eur z bežných transferov na kapitálové transfery v rozdelení: 

 Príspevkom pre klub TRIXEN na nákup motorového člna v sume 15 000 eur ako 

investíciu do obnovy vodného lyžovania za člnom na priehrade Ružín.  

 Príspevok pre klub ASK Inter Bratislava na nákup nového motora v sume 10 000 

eur.  

 

P SZVW schvaľuje presun bežných transferov na kapitálové transfery v celkovej sume 

25 000 eur. ( 15 000 eur – motorový čln Trixen Košice, 10 000 eur- motor- AŠK Inter 

Bratislava).  

 

Hlasovanie / ZA: 4, PROTI: 0, ZDRŽAL SA :0 
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P SZVW upravilo a schválilo nový rozpočet na rok 2020, je prílohou č.1 tejto zápisnice. 

 

Hlasovanie / ZA: 4, PROTI: 0, ZDRŽAL SA :0 

 

 

K bodu 5: Prerokovanie audítorskej správy ZD 

 

Predsedníctvo SZVW zvolalo mimoriadne ZD vzhľadom na  potrebu prerokovania Výročnej 

správy za rok 2019 s dodatkom  nezávislého audítora k výročnej správe a to Zhromaždením 

delegátov.  

Generálny sekretár informoval P SZVW , že Výročná správa SZVW za rok 2019 bola 

zverejnená v registri účtovných závierok k 31.7.2020. 

 

 

 

Predseda zväzu poďakoval členom predsedníctva za účasť . 

 

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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Príloha č.1 
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