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Zápis z online zasadnutia P SZVW 

zo dňa 05.11.2020 
 
 

Prítomní : Oravec Ivan , Alexander Vaško, Elena Kunert, Marek Mlynek, Richard Kolozsi 
 Oravcová Denisa, Miloš Kusý 
 

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a vyhlásený núdzový stav sa konalo pracovné 
stretnutie predsedníctva SZVW online.  
 
 

Z počtu 5 členov Predsedníctva SZVW sú prítomný 5 členovia a  teda Predsedníctvo je 
uznášaniaschopné. Nakoľko ide o online predsedníctvo, uznesenia sa prijímajú Per 
Rollam. 
 

Navrhovaný program: 
 

 Kontrola úloh (P SZVW, ŠTK/Sekcie, CTM, Komisia rozhodcov, Ekonomika), 
schválenie programu 

 
 Uznesenia 

 
 Dodatok k zmluve o poskytnutí PÚŠ v roku 2020 

 
 Čerpanie príspevku 

 
 Kapitálové výdavky 

 
 Rôzne 

 
 

 

K bodu 1/ Kontrola úloh, schválenie programu 
 
Členovia predsedníctva v úvode schválili program a zapisovateľa Ing. Denisu Oravcovú 
druhého online zasadnutia P SZVW. 
 
Kontrola úloh: 
Splnené : 
U/02/20/E, U/03/20/E, U/09/20/E, U/13/20/E 
U/7/20/A, U/08/20/A, U/11/20/A, U/12/20/A 
U/01/20/B, U/10/20/B, U/04/20/B, U/06/20/B, U/05/20/B, 
 
Úlohy v procese: 
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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 
 

  
 

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: 
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– 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 

 
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. 

 

UZN 15/2020 

P SZVW schválilo dodatočnú úhradu nákladov na preteky Slalom cup V4 Sylvia lake 

v Maďarsku v sume 678,80 eur z rozpočtovej položky reprezentácia. 

 

UZN 16/2020 

P SZVW schválilo úhradu nákladov na výjazd na preteky Masters Marine klub z rozpočtovej 

položky reprezentácia.. 
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UZN 17/2020 

P SZVW schválilo dodatočnú úhradu prípravného sústredenia pred MSR open  pre mládež 
zaradenú do CTM  v sume 759,72 eur. 
 

UZN 18/2020 

P SZVW schválilo úhradu nákladov na sústredenie reprezentácie v Schloss Dankern 

v Nemecku. Náklady budú hradené z rozpočtovej položky ostatná športová činnosť, 

administratíva a reprezentácia. 

 

 

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. 

 

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 Dodatok k zmluve o PUŠ na rok 2020 
 
Generálny sekretár SZVW informoval členov predsedníctva o aktuálnom stave čerpania 

príspevku z ministerstva školstva. Aktuálny stav čerpania je zverejnený každý mesiac na 

webovej stránke zväzu. 

Informoval, že Ministerstva školstva zaslalo Dodatok k zmluve o príspevku uznanému športu 

v roku 2020 na podpis, kde je navýšená suma príspevku o 5673 eur a kde je vyčlenená čiastka 

na kapitálové výdavky v celkovej sume 25 000 eur nakoľko táto suma je vyššia ako 

povolených  max. 30% z PUŠ je potrebné vrátiť ministerstvu 1788,00 eur z bežných 

transferov. 

 

K bodu 4 Čerpanie príspevku 
 

Generálny sekretár informoval P SZVW , že do dnešného dňa nie sú ešte zdokladované 

príspevky klubom a príspevky na sústredenia.  

Taktiež informoval, že z Klubu SNV neprišla podpísaná zmluva na príspevok na mládež do 

23r. nakoľko nesúhlasia s podmienkami zmluvy. 
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P SZVW sa dohodlo, že pripravia návrh na prerozdelenie navýšenej čiastky PÚŠ. 

 

 

K bodu 5 Kapitálové výdavky 
 
Lodný motor- nakoľko ide o tovar, ktorý nie je bežne dostupný, hľadajú sa najlepšie 

a najlacnejšie možnosti nákupu. Motor bude obstarávaný spoločne s AŠK ktorý bude časť 

nákladov financovať. 

 

Motorový čln-  nakoľko náklady na  nákup motorového člna sú omnoho vyššie ako čiastka 

vyčlenená z príspevku PÚŠ , klub Trixen Košice hľadá možnosti dofinancovania a 

najprijateľnejšie ponuky.  

 

K bodu 6 Rôzne 
 

 GS informoval PSZVW , že bol zaslaný zoznam športovcov Slovenskej antidopingovej 

agentúre SADA, z ktorého sa bude tvoriť Národný register pre testovaných športovcov. 

 GS informoval PSZVW o ponuke X-bionic sphere využívať ich karanténne centrum na 

prípravu športovcov. 

 Alexander Vaško informoval predsedníctvo o sústredení vlekovej reprezentácie , ktoré 

sa konalo v Nemeckom Schloss Dankerne. 

 Alexander Vaško informoval predsedníctvo o úspešnom organizovaní a konaní MSR za 

vlekom napriek pandemickým opatreniam ktoré museli byť dodržané. 
 
 

Predseda zväzu poďakoval členom predsedníctva za online účasť a zaželal veľa zdravia. 

 

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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