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Zápis z online zasadnutia P SZVW 

zo dňa 21.4.2021 
 
 
Prítomní online: Oravec Ivan , Alexander Vaško, Elena Kunert, Richard Kolozsi, 
  Marek Mlynek, Miloš Kusý-kontrolór, Denisa Oravcová- gen.sekret. 
 
Z počtu 5 členov Predsedníctva SZVW sú online prítomní 5 členovia. 
 
Navrhovaný program: 

 
1. Kontrola úloh  

2. Uznesenia 
3. Kalendár domácich súťaží 2021- nominácia rozhodcov 
4. Rozpočet SZVW 2021 
5. Príprava ZD 
6. Vyúčtovanie PUŠ 
7. 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 
 *splnené  
         
U:02/21– pripraviť počet hlasov jednotlivých delegátova  členské príspevky na rok 2021  
T: marec 2021  Z: ŠTK, sekretariát           
*v procese 
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U:03/21– pripraviť osobitné pracovné stretnutie, prezentáciu na používanie EMS systému a overiť 
cenu licencie, aktualizovať databázu EMS. 
T: marec 2021  Z: ŠTK, sekretariát   
*v procese 
 
U:05/21– Pripraviť návrh reprezentačných výjazdov , nomináciu, rozpočet. 
T: marec 2021  Z:  sekcie  
*v procese 
 
U:06/21– Pripraviť návrh sústredení reprezentácie a talentovanej mládeže, aj predpokladané 
výdavky. 
T: marec 2021  Z:  sekcie  
*v procese 
 
U:07/21– organizačne pripraviť zasadnutie ZD. Zaslať Stanovy a disciplinárny poriadok 
delegátom ZD na pripomienkovanie. 
T: máj 2021                                                                         Z:  GS, Vaško 
 
 

K bodu 2/ Uznesenia 2021 

 

- 
 
K bodu 3 : Kalendár domácich súťaží 2021- nominácia rozhodcov 
 

Elena Kunert informovala predsedníctvo o nahlásení sa rozhodcov na domáce súťaže. 

Zoznam rozhodcov k jednotlivým pretekom bude zverejnený na webovej stránke a po 

zaregistrovaní pretekov do EMS sa budú môcť prihlásiť aj cez EMS. 

 

K bodu 4 :  Rozpočet SZVW  na rok 2021 
  
P SZVW bol zaslaný predbežný plán rozpočtu, ale nakoľko ešte nie sú pripravené rozpočty na 
zahraničné výjazdy tento bod sa presúva na ďalšie zasadnutie.  
 

K bodu 5 :  Príprava ZD 
 
Nakoľko sa epidemiologická situácia zlepšuje P SZVW navrhuje pripraviť ZD . Návrh je 
29.5.2021 miesto Ružín. 
Predsedníctvo SZVW navrhuje zaslať upravené stanovy ako aj disciplinárny poriadok , 
delegátom ZD na pripomienkovanie. 
 
U:07/21– organizačne pripraviť zasadnutie ZD. Zaslať Stanovy a disciplinárny poriadok 
delegátom ZD na pripomienkovanie. 
T: máj 2021                                                                         Z:  GS, Vaško 
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K bodu 6 :Vyúčtovanie príspevku uznanému športu za rok 2020 

Generálny sekretár informoval predsedníctvo, že vyúčtovanie bolo zaslané v termíne na 
ministerstvo.  Z celkove čiastky 90827 eur bolo zúčtovaných k 31.3.2021 75827 Eur. 
Nevyčerpaných  15 000 Eur určených na kapitálové výdavky bolo vrátených na ministerstvo. 
Podrobné členenie je zverejnené na stránke SZVW v časti vyúčtovanie dotácie a bude pripravené 
v správe o hospodárení. 
 

K bodu 7 :Rôzne 
 
 

 VZ SOŠV-  Generálny sekretár informoval, že dňa 30.4.2021 sa bude konať online VZ 

SOŠV , je možné sa v prípade záujmu prihlásiť aj ako hosť. Alexander Vaško sa 

zúčastní online zasadnutia s hlasovacím právom a Denisa Oravcová ako hosť. 

 Elena Kunert  informovala predsedníctvo o konaní online vlekového semináru 

rozhodcov a to dňa 25.4.2021. 

 Miloš Kusý informoval predsedníctvo , že český zväz vodného lyžovania pripravuje 

stretnutie homologátorov a driverov v Brne, týkajúce implementácie nových pravidiel 

do praxe.. Zistí či by bolo možné sa ho zúčastniť. Stretnutie by sa malo konať 26.6.-

27.6.2021. 

 

 

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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