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Zápis zo zasadnutia P SZVW 

zo dňa 05.02.2020 
Piešťany 

 
 
Prítomní: Oravec Ivan , Alexander Vaško,  Marek Mlynek, Elena Kunert 
Prítomný prizvaní: Oravcová Denisa, Miloš Kusý 
Neprítomný: 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 
 

 Zhodnotenie športových výsledkov v roku 2019 
 

 Aktuálny stav čerpania dotácie 
 

 Audit účtovnej závierky, výročná správa 
 

 Príprava sezóny 2020 ( kalendár pretekov, návrh výjazdov) 
 

 Príprava smerníc ( GDPR. VO) 
 

 Novela zákona o športe – aktuality platné od 1.1.2020 
 

 Rôzne                                                      
 

 

K bodu 1/ Kontrola úloh, schválenie programu 
 
Schválenie programu : Predsedníctvo SZVW schválilo návrh programu 1. zasadnutia 
Predsedníctva SZVW. 
Hlasovanie / Za:4 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 

Schválenie zapisovateľa : Predsedníctvo SZVW schválilo zapisovateľa 1. zasadnutia 
Predsedníctva SZVW generálneho sekretára Denisu Oravcovú. 
Hlasovanie / Za:4 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
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Kontrola úloh: 
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/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          
 
U/07/20/A – pripraviť návrh najlepších športovcov za rok 2019 jeden športovec za sekciu 
a jeden junior. 
T: marec 2020  Z: P SZVW 
 
U/08/20/A – informovať členov SZVW o prijatých zmenách v zákone o športe od 1.1.2020. 
T: marec 2020  Z: GS 
 
 
 
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

  
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 
     
 
U/06/20/B – pripraviť kalendár domácich pretekov za jednotlivé sekcie.  
T: marec 2020  Z: P SZVW 
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U/10/20/B- informovať a žiadať Asociáciu univerzitných športov na Slovenku a  zaregistrovanie 
Nikolasa Wolfa na týchto pretekoch.       
 T: február 2020  Z: GS 
                      
 
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 
 
 
D)  K o m i s i a  r o z h o d c o v 
 
U/02/19/D 
Zaslať nomináciu do IWWF Cable Wakeboard Council-u, podľa inštrukcií IWWF. 
T: podľa inštrukcí IWWF                                                     Z: D. Oravcová, E. Kunert  
*splnené          
 
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 
 
U/03/20/E – pripraviť výročnú správu SZVW za rok 2019 
T: ZD              Z: GS 
 
U/09/20/E –pripraviť návrh rozpočtu v súlade s rozdelením príspevku na jednotlivé účely. 
T: marec 2020                                                                  Z: GS, PSZVW 
 
 
 
F)  R e v í z n a  k o m i s i a 
 
Splnené -  U/01/19/F 
 
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 
 
 
 
K bodu 3 / Zhodnotenie športových výsledkov v roku 2019 
 
 Jednotlivé sekcie stručne zhodnotili športové výsledky za rok 2019. Generálny 

sekretár požiadal o zaslanie správ za jednotlivé sekcie a za komisiu rozhodcov. 
 P SZVW ukladá úlohu pripraviť návrh najlepších športovcov za rok 2019. jeden 
športovec za sekciu a jeden junior. 
 
K bodu 4 / Aktuálny stav čerpania dotácie 
 
 Generálny sekretár informoval Predsedníctvo o aktuálnom stave čerpania dotácie, v, 

detailné čerpanie je zverejnené na webovej stránke zväzu. GS informoval, že 
k dnešnému dňu nie je vyčerpaná dotácia a  podotkol, že oprávnený výdavok môže 
byť realizovaný najneskôr do 28.2.2020 a vyúčtovanie dotácie má byť zaslané na 
Ministerstvo školstva do 15.3.2020. 

 
Predsedníctvo SZVW berie na vedomie informácie o stav čerpania dotácie k 05.02.2020. 
 

K bodu 5 / Audit účtovnej uzávierky a výročná správa 
 
Generálny sekretár informoval Predsedníctvo o potrebe auditu účtovnej závierky aj 

o potrebe vypracovania výročnej správy nakoľko príjem z verejných financií SZVW 

prekročil sumu 100 000 eur. 

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. 
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K bodu 6 / Príprava sezóny 2020 ( kalendár pretekov, návrh výjazdov) 
 

 Elena Kunert informovala Predsedníctvo SZVW o medzinárodnom kalendári ako aj o 

termínoch a miestach konania významných súťaží v roku 2020. Termíny jednotlivých súťaží 

ako aj miesta sú uvedené na stránke tu http://www.iwwf-ea.eu/iwwf-

ea/waterski.nsf/xCalendar.xsp 

 Elena Kunert sa zúčastnila Európskeho kongresu a  informovala predsedníctvo  o priebehu 
kongresu. 

Predsedníctvo SZVW berie na vedomie informácie o termínoch a miestach konania významných 
súťaží v roku 2020. Ukladá úlohu jednotlivým sekciám pripraviť návrhy výjazdov aj nominácií 
na významné súťaže ako aj rozpočty na tieto výjazdy- 

Predsedníctvo SZVW ukladá úlohu jednotlivým sekciám pripraviť návrh športovcov na 
zaradenie do CTM. 

Predsedníctvo SZVW ukladá úlohu jednotlivým sekciám pripraviť kalendár domácich pretekov.  

 Preberala sa možnosť účasti na Univerzitných Majstrovstvách Sveta vo vodnom 
lyžovaní za člnom, ktoré sa budú konať v septembri 2020 v Dnipre.  

Predsedníctvo SZVW schválilo účasť Nikolasa Wolfa , ktorý  spĺňa podmienku univerzity a  veku. 

P SZVW ukladá úlohu GS informovať a žiadať Asociáciu univerzitných športov na Slovenku 
a zaregistrovanie Nikolasa Wolfa na týchto pretekoch. 

K bodu 7/ Príprava smerníc GDPR, VO 
 

Členom predsedníctva SZVW boli rozposlané návrhy smerníc ( GDPR, Verejné obstarávanie) na 
pripomienkovanie. Predsedníctvo SZVW sa dohodlo presunúť bod 6 do ďalšieho zasadnutia. 

 

K bodu 5/ Povinnosti vyplývajúce zo zákona o športe 
 
 Generálny sekretár informoval P SZVW o prijatých zmenách v zákone o športe od 

15.10.2019 a od 1.1.2020. 
Aktuálne zmeny sú na stránke:  

 Zmeny od 15.10.2019 

 Zmeny od 1.1.2020 
 
P SZVW berie na vedomie prijaté zmeny a ukladá úlohu informovať o daných zmenách 

členov SZVW. 
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K bodu 9/ Rôzne 
 
Generálny sekretár SZVW informoval členov predsedníctva o výške príspevku 
uznanému športu z Ministerstva  školstva, vedy výskumu a športu SR  v celkovej výške 
70 166 eur  v členení: 

a) Príspevok klubom na rozvoj mládeže do 23r.  v minimálnej výške: 10 525  eur 

b) Príspevok na rozvoj talentovanej mládeže v minimálnej výške: 14 033 eur  

c)            Príspevok na športovú reprezentáciu v minimálnej výške : 17 542  eur 

d) Príspevok na správu a prevádzku v maximálnej výške:  10525 eur 

e)   Príspevok na kapitálové výdavky : 0 eur  

f)    Príspevok na ostatnú športovú činnosť v maximálnej výške: 17 541 eur 

 
P SZVW berie na vedomie danú informáciu a ukladá úlohu pripraviť rozpočet v súlade 
s rozdelením príspevku na jednotlivé účely. 

 
 

 Generálny sekretár informoval predsedníctvo o zmenách v kritériách na zaradenie 
športovcov do TOP tímu, ktoré Ministerstvo školstva , vedy výskumu a športu SR 
vydalo 1.1.2020, vypracovaných na  základe novely zákona o športe. Na základe 
týchto zmien bol na rok 2020 zaradený do Top tímu Alexander Vaško ml.   

 Suma príspevku športovca Top tímu je 5000 Eur.  
 
 
 P SZVW bol predložený plán prípravy TOP športovca Alexandra Vaška. P SZVW, 

schvaľuje plán prípravy TOP športovca. 
 
 
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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