
                                  
 
 

  Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu 
občianske združenie 

                                                                                               Slovak Waterski & Wakeboard 
Federation 

Junácka 6, 832 80 Bratislava, IČO: 30 793 203; email: waterski@waterski.sk; tel.: +421 905 712 830 

 
 

ZÁPIS 
zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov SZVW 

zo dňa 12. júna 2021 o 13:00 hod 
Chata Marica, Ružín 

 
Program: 
1.  O t v o r e n i e  a  s c h v á l e n i e  p r o g r a m u 

 Voľba pracovného predsedníctva 
 Voľba komisií - mandátová, návrhová, volebná 
 

2.  S p r á v y 
 Správa o činnosti SZVW v roku 2020 

 Správa o výsledkoch hospodárenia v roku 2020 
 Správa revíznej komisie za rok 2020 
 Návrh rozpočtu na rok 2021 

 Návrh plánu činnosti na rok 2021 
3.  I nt e r n é   p r e d p i s y  

 Návrh a schvaľovanie  stanov SZVW 
 Návrh a schvaľovanie Disciplinárneho poriadku SZVW 

 Návrh a schvaľovanie Antidopingovej smernice SZVW 
 

4.  V o ľ b a disciplinárnej komisie a komisie na riešenie sporov SZVW 
 
5. EMS systém 
 

5.  D i s k u s i a  a  r ô z n e 
 

6.  Z á v e r 

 Správa mandátovej a volebnej komisie 
 Návrh a schválenie uznesenia 

 
Zúčastnení: 
Podľa prezenčnej listiny. Na Zhromaždenie delegátov boli pozvaní zástupcovia deviatich 
klubov a oddielov, ktorí sú členmi SZVW, členovia predsedníctva SZVW, kontrolór SZVW 
a členovia revíznej komisie SZVW. 
 
Predsedníčka mandátovej komisie Denisa Oravcová informovala o počte prítomných 
delegátov a o uhradených poplatkoch klubov na rok 2021. 
Prítomní delegáti zastupujú 6 klubov. Všetky tieto kluby majú uhradené poplatky a majú 
splnenú základnú povinnosť pre účasť a hlasovanie na Zhromaždení delegátov. 
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Neprítomní sú zástupcovia týchto klubov a oddielov: OVL Gransat Košice, Internacionál 
Košice, Eastern sports. 
Zúčastnení delegáti klubov: 
Klub vodného lyžovania Trixen – Alexander Vaško – štatutár / 11 hlasov 
KVLVŠ Piešťany – Ivan Oravec – poverený  štatutárom klubu / 6 hlasov -  
Bratislava Wake Club - Elena Kunert – poverená štatutárom  klubu/ 7 hlasy 
Klub vodného lyžovania AŠK Inter Bratislava – Marek Mlynek – poverený štatutárom / 4 hlasy 
Klub vodného lyžovania SNV- Boris Bartalský - poverený štatutárom / 1 hlas 
VHZ Košice - Miloš Kusý – štatutár - 1 hlas. 
 
Pozvaní: delegáti klubov, ktorí disponujú 31 hlasmi 
Prítomní alebo splnomocnení: 6 delegátov zastupuje 6 klubov = 30 platných hlasov čo je 
96,77 % pozvaných delegátov s rozhodujúcim hlasom. 
Zhromaždenie delegátov je uznášania schopné. 
 
Nezúčastnení zástupcovia klubov: 
Oddiel vodného lyžovania Gransat Košice - 1 hlas 
Pozn.: ostatné kluby sú evidované ako neaktívne kluby: IKE Košice, Eastern sports  
 
Ďalší zúčastnení: 
Denisa Oravcová - generálny sekretár 
Predsedníctvo SZVW: Alexander Vaško, Ivan Oravec, Marek Mlynek, Elena Kunert 
Kontrolór a Revízna komisia- Miloš Kusý,  Boris Bartalský. 
Ospravedlnení: Richard Kolozsi 
 
Predsedajúci : Alexander Vaško 
Zapisovateľ:    Denisa Oravcová 
 
 
Bod 1a. Otvorenie a schválenie programu 
 
Predseda SZVW Alexander Vaško otvoril zasadnutie a privítal prítomných delegátov a 
hostí. Prítomní si minutou ticha uctili pamiatku zosnulých dlhoročných členov: Hubert 
Strelec, Naďa Bartalská, Miroslav Kovalik. 
Prítomných delegátov a hostí oboznámil s programom. Program bol schválený bez 
pripomienok. 
 
  Program bol schválený bez pripomienok. 
  Hlasovanie / Za:6, Proti: 0, Zdržal sa: 0, spolu 30 hlasov 
 
 
Bod 1b. Voľba voľba komisií 
 
Predsedajúci predniesol návrh zloženia návrhovej a návrh spojenia mandátnej a 
volebnej komisie. 
 
Mandátová a volebná komisia: Denisa Oravcová, Elena Kunert, Ivan Oravec schválené 
bez pripomienok 
Hlasovanie / Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0,  spolu 30 hlasov  
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Návrhová komisia: Marek Mlynek, Alexander Vaško, Miloš Kusý  schválené bez 
pripomienok 
Hlasovanie / Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0,  spolu 30 hlasov  
 
Bod 2. Správy 
Podklady k bodu : príloha č.1,-6 
 

 Správa o činnosti SZVW a jednotlivých komisií 
 
Správy o činnosti zväzu a jednotlivých komisií boli prednesené nasledovne: 
Sekcia vleky – Alexander Vaško 
Sekcia člny – Marek Mlynek 
Sekcia wakeboard a wakeskate – Alexander Vaško  
ŠTK, mládež – Ivan Oravec, Alexander Vaško 
Komisia rozhodcov – Elena Kunert 
Správa jednotlivých komisií je v prílohe č.1 
 

 Vyhodnotenie najlepších športovcov za rok 2020 za jednotlivé sekcie 
 
- sekcia člny: Zuzana Oravcová (KVLVŠ Piešťany) 
- sekcia vleky: Alexander Vaško ml. (KVL TRIXEN) 
- sekcia wakeboarding: Zuzana Vráblová (KVL Piešťany) 
- najúspešnejší junior: Tobias Zámbory (KVL TRIXEN) 
 
ZD schválilo vyhodnotenie najlepších športovcov za rok 2020 
Hlasovanie / Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 1,  spolu 29 hlasov  

schválené bez pripomienok 
 
 
 

 Správa o výsledkoch hospodárenia v roku 2020 
 
Správu o výsledkoch hospodárenia predniesla Denisa Oravcová (príloha č. 2) 

 

 Správa revíznej komisie za rok 2020 
 
So správou Kontrolóra prítomných oboznámil predseda revíznej komisie Miloš Kusý. 
Správa je prílohou č. 3. 

 
Zhromaždenie delegátov berie na vedomie správy jednotlivých komisii za rok 2020. 
 

 
 Účtovná závierka za rok 2020 

Účtovná závierka na rok 2020 je zverejnená na stránke SZVW a bola predmetom 
schvaľovania. 
 
ZD schválilo účtovnú závierku za rok 2020 
Hlasovanie / Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0,  spolu 30 hlasov  
schválené bez pripomienok 

 Návrh plánu činnosti SZVW na rok 2020 
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Prioritami plánu činnosti na nasledovne obdobie bude zabezpečenie výjazdov 
reprezentácie, organizácia majstrovských súťaží a aktivít zameraných na rozvoj 
vodného lyžovania a wakeboardingu na Slovensku. 
 

* Ivan Oravec (predseda ŠTK) oboznámil prítomných s návrhom kalendára pretekov 
jednotlivých sekcií na rok 2021 (príloha č. 4). 
Jednotlivé sekcie predložili návrh a širších nominácií a vrcholové súťaže pre 
reprezentácie ktoré budú finančne podporované SZVW v súlade so schválenými 
kritériami. 
 
Sekcia „člny“ 
 22.-25.07.2021 ME Open, GRE - Bartalský M, Mlynek M., Oravcová Z. 
 11.-17.10.2021 MS open- USA - Bartalský M, Mlynek M. 
 31.7.-5.8.2021 ME juniorov, ESP – Oravec P. Eliáš A., Schuster S., širšia nominácia:  Stanček M., 

Oravcová E.  
 6.8.-8.8.2021 ME juniorov do 21r.- Oravcová Z. 

 
Sekcia „vleky“ 
 23.-26.09.2021 ME JaD, GER U19 / Boříková, Fedorová, Vaško, Saxa, Zámbory 
 U15 / Pokorná, Csókasová, Ľuptáková, Pokorný, Ochotnický 
 10.-12.09.2021 MS open, POL Boříková, Fedorová, Vaško Alexander, Kerpčár, Wolf, Saxa, 

Vaško Daniel. 
 
Sekcia „wakeboard“ 
 1.9.-5.9.2021 – GER  ME open wakeboard/wakeskate – nominácia bude upresnená 
 ME juniorov wakeboard/wakeskate – dátum , miesto konania nebolo zverejnené do 

zasadnutia ZD.  
 
 

 
Kalendár pretekov ako aj návrh vrcholových súťaží pre reprezentácie boli predmetom 
schvaľovania ZD. 
Hlasovanie / Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0,  spolu 30 hlasov  
ZD schválilo návrh rozpočtu bez pripomienok 
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 Návrh rozpočtu na rok 2021 
 

Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu získal na rok 2021 celkovú finančnú sumu 
vo výške 82 084 EUR. 
 
1. MŠVVaŠ SR poskytne SZVW dotáciu ako príspevok uznanému športu v sume 76 870 EUR. 
2. MŠVVaŠ SR poskytne SZVW dotáciu ako príspevok pre športovcov zaradených do top tímu vo 
výške 5 214 EUR. 
 
Predpokladaný ďalší príjem: členské príspevky na rok 2020, príjem z podielu zaplatenej dane , z 
darov a pod. príjmov. Výšku príjmu nie je možné momentálne špecifikovať.  
 
Rozdelenie dotácie 76 870  eur na jednotlivé účely podľa zmluvy z MŠVVaŠ SR   

 Najmenej 15% na kluby podľa počtu aktívnych pretekárov do 23r. / 11 531,00 EUR 

 Najmenej 20% na rozvoj talentovanej mládeže / 15 374,00 EUR 

 Najmenej 25 % športová reprezentácia / 19 218,00 EUR 

 Najviac 10 % výdavky na správu a prevádzku zväzu / 11531,00 EUR 

 Najviac 30 % kapitálové výdavky / 0 EUR 

 

Návrh rozdelenia 15% dotácie MŠVVaŠ SR určenej na rozdelenie medzi kluby na základe 
počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v  sume 10 510,00 EUR 
 

 Klub vodného lyžovania a vodných športov Piešťany: 2507,00 EUR 
 Klub AŠK Inter Bratislava: 668,00 EUR 
 Klub vodného lyžovania Trixen Košice: 5181,00 EUR 
 Bratislava Wake Club: 3175,00 EUR 

 
P SZVW prítomných informovalo, že ide o návrh rozpočtu a niektoré položky bude potrebné 
upravovať priebežne na základe skutočných výdavkov. P SZVW informovalo ZD, že výdavky 
potrebné k vyrovnanému rozpočtu (v návrhu rozpočtu 7 505,74 EUR) budú pokryté z vlastných 
zdrojov. 
V rámci rozpočtu sa prejednávali úhrady EMS licenciií. 
 
Návrh úhrad EMS licencí pre reprezentáciu a talentovanú mládež bolo predmetom schvaľovania. 
Hlasovanie / Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0,  spolu 24 hlasov 
ZD schválilo návrh rozpočtu bez pripomienok 
 
 
  
Návrh rozpočtu je prílohou č. 5.  
 
Návrh rozpočtu bol predmetom schvaľovania ZD  
Hlasovanie / Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0,  spolu 24 hlasov 
ZD schválilo návrh rozpočtu bez pripomienok 

 

 Návrh zmien stanov a interných predpisov SZVW 
 
 Upravené Stanovy boli zaslané elektronicky členom ZD na pripomienkovanie. Do 

konania predsedníctva neboli predložené žiadne pripomienky. 
Predsedníctvo SZVW predložilo ZD na schválenie Stanovy. 
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https://waterski.sk/wp-content/uploads/2021/06/SZVW_stanovy-2021_final.pdf 
 

 
Stanovy SZVW boli predmetom schvaľovania ZD 
Hlasovanie / Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0,  spolu 30 hlasov 
ZD schválilo Stanovy SZVW bez pripomienok 
 
 
 Upravený Disciplinárny poriadok bol zaslaný elektronicky členom ZD na 

pripomienkovanie. Do konania predsedníctva neboli predložené žiadne 
pripomienky. 

Predsedníctvo SZVW predložilo ZD na schválenie – Disciplinárny poriadok SZVW 
https://waterski.sk/wp-content/uploads/2021/06/Disciplin%C3%A1rny-poriadok-SZVW_2021.pdf 

 

 
Disciplinárny poriadok SZVW bol predmetom schvaľovania ZD 
Hlasovanie / Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0,  spolu 30 hlasov 
ZD schválilo Disciplinárny poriadok SZVW bez pripomienok 
 
 
 Antidopingová smernica bola zaslaná elektronicky členom ZD na pripomienkovanie. Do 

konania predsedníctva neboli predložené žiadne pripomienky. 
 
Predsedníctvo SZVW predložilo ZD na schválenie smernicu – Antidopingová smernica 
https://waterski.sk/wp-content/uploads/2021/06/Smernica-antidoping-SZVW.pdf 
 
 
Antidopingová smernica SZVW bola predmetom schvaľovania ZD 
Hlasovanie / Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0,  spolu 30 hlasov 
ZD schválilo bez pripomienok smernicu – Antidopingová smernica  

 
 
Bod 3. Voľba členov disciplinárnej komisie a komisie na riešenie sporov 
 
Správa volebnej komisie je prílohou č. 6. 
 
Zhromaždenie delegátov hlasovaním zvolilo členov disciplinárnej komisie:  
Matej Kunert, Richard, Marcinčin, Maroš Tuhovčák 

 

Hlasovanie / Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 1,  spolu 29 hlasov 
 

Zhromaždenie delegátov  hlasovaním zvolilo členov komisie na riešenie sporov: 

Roman Jánošík, Tomáš Schuster, Štefan Olšavský 
 

Hlasovanie / Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 1, spolu 29 hlasov  
 
 
 
Bod 4. Rôzne 
 
Prebehla diskusia   
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Bod 5. Uznesenie 
 
Predseda návrhovej komisie Miloš Kusý predložil návrh uznesenia, ktorý bol prerokovaný 
schválený.  
 
Návrh uznesenia bol predmetom schvaľovania ZD.  Bez pripomienok 
Hlasovanie / Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 1, spolu 29 hlasov 
 
 
 
Na záver predseda SZVW Alexander Vaško poďakoval všetkým, ktorí sa podieľajú na 
plnení a zabezpečovaní úloh zväzu, poďakoval všetkým zúčastneným, poprial úspešnú 
sezónu a ukončil zasadnutie Zhromaždenia delegátov SZVW. 
 
 
 Zapísal: Denisa Oravcová v.r., Alexander Vaško v.r. 
Originál podpísaný je uložený na sekretariáte SZVW 
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Príloha č. 1 Správa komisií 
 
Správa o činnosti SZVW za rok 2020 

 
Vodné lyžovanie na Slovensku tento rok zažilo zvláštnu sezónu akú nepamätá od svojho 

vzniku. Prvý krát v histórii sa nekonali, žiadne významné podujatia ako majstrovstvá Európy , 
majstrovstvá Sveta a ani veľké medzinárodné podujatia a to v žiadnom odvetví, niektoré boli 
zrušené a niektoré presunuté na rok 2021. Napriek pandémií , ktorá postihla všetky športy 
ostáva slovenské vodné lyžovanie aj v roku 2020 v popredí Svetového vodného lyžovania a to 

vo všetkých svojich odvetviach: vodné lyžovanie za člnom, vodné lyžovanie a wakeboarding 
za vlekom, wakeskating za vlekom. 

 

 

Vodné lyžovanie za vlekom 
 
Najväčšiu základňu vodného lyžovania za vlekom má Klub vodného lyžovania TRIXEN 
Košice, pod vedením Mgr. Alexandra Vaška. Vďaka nemu ako aj trénerky Temenujky 

Csokasovej  sa im darí vychovávať úspešných športovcov a  reprezentantov. Tento rok, 
nakoľko sa nekonali významné podujatia mohli všetok čas venovať tréningu svojich 
zverencov ako aj rozširovať členskú základňu o nových členov. Záujem o daný šport je veľký 
a kapacita lyžiarskeho vleku v Košiciach je obmedzená, tak sa vedenie klubu spoločne so 

Slovenským zväzom vodného lyžovania rozhodlo podporiť myšlienku sprevádzkovania 
vodného lyžovania za člnom na Ružíne, kde pôvodne klub vznikol.   
V roku 2020 sa v Košiciach konali dve podujatia. Medzinárodná súťaž Slovak Open 2020 
a Majstrovstvá Slovenska vo všetkých kategóriách.  Medzi najúspešnejších športovcov, ktorí 

získali medaile na Majstrovstvách SR patria: Pokorná Ella, Csokasová Zuzana, Ľuptáková 
Patrícia, Eliáš Adríán, Ochotnícky Alexander, Pokorný Ronald, Fedorová Lucia, Csokasová 
Nika, Šablatúrová Ema, Saxa Samuel, Vaško Daniel, Žambory Tobias, Vašková Sara, Vražel 
Dominik, Kerpčár Juraj, Wolf Nikolas,   

 

Vodné lyžovanie za člnom 

 
Napriek pandémii sa našim športovcom podarilo vycestovať aj za hranice a to na pretek 

Sylvia Lake,  ktorý sa konal v Maďarsku, kde nás úspešne reprezentovali : Oravec Peter ( 
KVL Piešťany), Eliáš Adrián (Trixen Košice), Oravcová Ester (KVL Piešťany), Oravcová 

Zuzana (KVL Piešťany), Oravec Samuel (KVL Piešťany), Mlynek Marek ( AŠK Inter 
Bratislava). 

Aj tento rok sa konali spoločné Majstrovstvá Slovenska a Majstrovstvá Česka v Meliciach 
okres Pardubice. Každoročne sa vyhlasuje Absolútny majster spoločných MSR a  MČR 
v kategórii open muži a ženy. Tento rok prvý krát získali tento titul pretekári SR a to Marek 

Mlynek a  Zuzana Oravcová.  

Na medzinárodnej úrovni  nás úspešne reprezentoval aj Martin Bartalský (KVL SNV), ktorý 
napriek zraneniu sa opäť dostal so svojim výkonom v slalome medzi najlepších. Zúčastnil sa 
niekoľkých súťaží, kde potvrdil svoju výkonnosť v disciplíne slalom.  
SZVW v spolupráci s trénerom Marekom Mlynkom a Ivanom Oravcom zorganizovalo 

viaceré sústredenia talentovaných športovcov, kde sa mohli venovať trénovaniu a  zlepšovaniu 
sa vo  všetkých troch disciplínach: triky, slalom skoky, tak aby nás mohli úspešne 
reprezentovať na významných súťažiach,  ktoré sa budú konať v sezóne 2021. Týchto 
sústredení sa zúčastnili zástupcovia všetkých klubov, ktoré sa venujú lyžovaniu za člnom. Tu 

je treba spomenúť najmä rozbiehajúce sa aktivity klubu Trixen na východe Slovenska 
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v priestoroch bývalého klubu VHZ Košice. Prvým, veľmi nádejným pretekárom je Adrián 
Eliáš. Veríme, že sa to podarí a na východnom Slovensku vznikne ďalší klub s priestorom pre 
vodné lyžovanie za člnom. 
 

 

Wakeboarding, Wakeskating za vlekom 
 
Tohtoročné Majstrovstvách Sveta a Európy boli aj v tomto odvetví zrušené a tak našej šesť 

násobnej Majsterke Sveta v disciplíne wakeskate Zuzane Vráblovej (KVL Piešťany) 
neostávalo nič iné len sa venovať tréningu v domácich podmienkach a to hlavne na vleku 
Wakelake Bratislava a Bearded Brothers Wake Soul Pieštany.  
V Bratislave sa konali jediné preteky a to Majstrovstvá SR vo všetkých kategóriách. 

Rozvoju mládeže v tomto odvetví sa už niekoľko rokov venuje Maroš Tuhovčák ktorý 
spoločne s Wakelake Bratislava a SZVW vytvára ideálne podmienky pre ich napredovanie.  
 
 
Správa o činnosti rozhodcovskej komisie za rok 2020  
 
Rozhodcovská činnosť v roku 2020 bola  ohraničená v súvislosti s COVID pandémiou.  
Seminár a školenia rozhodcov prebehlo  počas domácich pretekov.  

Prijemným výsledkom sa stalo, že športovci z vlekovej sekcii úspešne obsluhovali 
medzinárodné skúšky a na dnes spĺňajú II medzinárodnú kategóriu vo vlekovom lyžovaní.  
Gratulujem  Nikolasu Wolf, Karin Bořikovej a Jurajovi Kerpčár. 
 

Miloš Kusý doplnil svoj zoznam medzinárodného kalkulátora, homologátora o II kategoriu 
medzinárodného rozhodcu vo vlekovom lyžovaní a zároveň ako osoba, ktorá sa vyzná v 
technickom zastrešovaní preteku je veľmi žiadaný a vítaní na každom jednom stredisku. 
Miloš Kusy, ďakujeme ti, že stále napreduješ ! 

 
Tým že väčšinu  medzinárodných pretekov bolo zrušených alebo prelozených o rok naši 
rozhodcovia sa zúčastnili pretekov len v susedných štátoch ako Česko a Maďarsko.   
 

Ďakujem všetkým  rozhodcom, ktorí sa  stále z radosťou venujú svoj čas a zúčastňujú sa 
pretekov, podporujú náš šport ako doma tak aj v zahraničí.  
 
Dúfam a želám nám všetkým , že situácia v roku 2021 bude sa vyvíjať lepším smerom ! 

S pozdravom, 
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Príloha č. 2 Správa hospodárenia 

Správa GS a prehľad hospodárenia za rok 2020 

1. Zasadnutia orgánov SZVW 
V roku 2020 orgány SZVW zasadali celkovo 7krát Predsedníctvo SZVW a 2 krát ZD: 

1. Zasadnutie Predsedníctva SZVW: 5.2.2020 

2. Zasadnutie Predsedníctva SZVW: 27.3.2020 – online zasadnutie 

3. Zasadnutie Predsedníctva SZVW: 13.6.2020 

4. Zasadnutie Zhromaždenia delegátov SZVW: 13.6.2020 

5. Zasadnutie Predsedníctva SZVW: 13.8.2020 

6. Zasadnutie Mimoriadneho zhromaždenia delegátov: 13.8.2020 

7. Zasadnutie Predsedníctva SZVW: 28.8.2020 

8. Zasadnutie Predsedníctva SZVW: 05.11.2020 – online zasadnutie 

9. Zasadnutie Predsedníctva SZVW : 15.12.2020 – online zasadnutie 

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v roku 2020 spôsobenú COVID-19 sa konali viaceré 
pracovné stretnutia P SZVW online formou aj mimo oficiálnych zasadnutí. 

2. Prehľad vykonávaných súťaží a športových činností s podporou 

SZVW 
 

Vodné lyžovanie za člnom 
 Slovakia Trophy – Piešťany , dátum – I.kolo Slovenského pohára 

 Pohár Interu – Blatné – II. kolo Slovenského pohára 

 Majstrovstvá SR v kategórii juniorov a seniorov – Piešťany – finále Slovenského 

pohára 

 Majstrovstvá SR v kategórii open – ČR 

 Ružín Cup 

Vodné lyžovanie za vlekom 
 Slovak open2020 - Košice 

 Majstrovstvá SR v kategórii open  

 Majstrovstvá SR v kategórii juniorov 

 Trixen slalom cup -2.kolá 

 

Wakeboard a wakeskate za vlekom 
 Wakelake Golden Trophy 

 Golden wake tour - 5 kôl organizovaných v rôznych krajinách (Taliansko, Slovinsko, 

Slovensko, Maďarsko,  Česká republika) 

 Majstrovstvá SR v kategórii- juniorov, seniorov a open 

 
SZVW organizovalo viaceré sústredenia talentovanej mládeže ako aj reprezentácie vo 

všetkých sekciách. 
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3. Významné podujatia v roku 2020 
 
Vodné lyžovanie na Slovensku tento rok zažilo zvláštnu sezónu akú nepamätá od svojho 
vzniku. Prvý krát v histórii sa nekonali, žiadne významné podujatia ako majstrovstvá Európy , 

majstrovstvá Sveta a ani veľké medzinárodné podujatia a to v žiadnom odvetví, niektoré boli 
zrušené a niektoré presunuté na rok 2021.  
 

4. Zhodnotenie hospodárenia SZVW  
 
  SZVW získalo v roku 2020 verejné prostriedky v sume: 90 827,00  eur. K 31.12.2020 bolo 
vyúčtované 75 827,00 Eur. Zvyšných 15 000 eur malo byť vyúčtovaných do 31.3.2021, ale 
nakoľko sa nepodarilo obstarať daný tovar k 31.3.2021 čiastka bola vrátená na ministerstvo. 

PPG Podprogram Poskytnuté  Vyúčtované 

k 31.12.2021 

Povinnosť 

vyúčtovať do 
31.3.2021 

026 02 Uznané športy 75 838 60 838 15 000 

026 03 Národné športové projekty 9 775 9 775 0 

026 03 Top Tím 5 214 5 214 0 
 
 
Vyúčtovanie príspevku uznanému športu vo výške 75 827,00 eur  podľa učelu:  

Účel poskytnutých finančných prostriedkov
Poskytnuté

FP

Vyúčtované

FP

Povinné

SF

Vyúčtované

SF

Uznaná 

suma 

vyúčtov. FP

Povinnosť

vrátiť

vodné lyžovanie - bežné transfery 50 838,00 50 838,00 0,00 0,00 50 838,00 0,00

vodné lyžovanie - kapitálové transfery 25 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 15 000,00

Alexander Vaško 5 214,00 5 214,00 0,00 0,00 5 214,00 0,00

Alexander Vaško - 1 x 2. m. MEJ - Pokorna (slalom) 400,00 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00

Alexander Vaško za  2. miesto na ME v športe (disciplíne) slalom 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00

Daniel Vaško  za  3. miesto na MEUmax v športe (disciplíne) skoky 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00

Ella Pokorná za  2. miesto na MEJ v športe (disciplíne) slalom 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00

Nikolas Wolf, Samuel Saxa, Juraj Kerpčár, Karin Bořikova, Lucia 

Fedorova za  2. miesto na ME v športe (disciplíne) družstvo

4 375,00 4 375,00 0,00
0,00

4 375,00 0,00

Patricia Luptakova, Zuzana Csokasova, Alexander Ochotnícky, Roland 

Pokorný za  3. miesto na MEJ v športe (disciplíne) družstvo

480,00 480,00 0,00
0,00

480,00 0,00

Temenujka Csokasová - 1 x 2. m. MEUmax - Bořikova (slalom) 400,00 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00

Tobias Zambory  za  3. miesto na MEUmax v športe (disciplíne) družstvo 120,00 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00

Zuzana Vráblová za  1. miesto na ME v športe (disciplíne) wakeskate 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00  
 
V zmluve o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020  uzavretej s Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu SR  č:0071/2020 bol schválený príspevok uznanému športu 
vo výške70 166, 00 eur v členení : 

 na  bežné transfery   70 022,00 eur 
 na kapitálové transfery            0,00 eur 

V dodatku č.1 k Zmluve č. 0071/2020 o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020 
zo dňa 13.11.2020 bola čiastka upravená na: 

 na bežné transfery   50 838,00 eur 
 na kapitálové transfery 25 000,00 eur   ( motorový čln, lodný motor) 
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Vyúčtovanie príspevku podľa účelu a zmeny v rozpočte: 

 Návrh  skutočnosť rozdiel poznámka 
Štátna reprezentácia 6 451,00 13 115,80 6 664,8 Rozpočet navýšený na sústredenia 

a zabezpečenie tréningovej činnosti 
reprezentantov. Čiastka bola 
presunutá z administratívnej časti 
a z ostatnej športovej činnosti 

Činnosť zväzu 9 865,00 4 651,41 -5 213,59 Ušetrené prostriedky boli použité 
na športovú činnosť. 

Športovo 
talentovaná mládež 

10 154,00 11 895,93 1 741,93 Navýšené na sústredenia a preteky 
CTM . Čiastka bola presunutá 
z administratívnej časti. 

Ostatná športová 
činnosť 

8 170,00 5 720,83 - 2 449,17 Ušetrené prostriedky boli použité 
na športovú činnosť. 

Mládež do 23r. 16 198,00 15 454,03 -743,97 Nevyčerpané prostriedky sa použili 
na zabezpečenie športovej činnosti. 

spolu 50 838,00 50 838,00 0  

 

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu spôsobenú Covid-19  sa nekonali významné 

súťaže, znížili sa náklady na činnosť zväzu a ostatnú športovú činnosť.   P SZVW  schválilo 
úhradu nákladov na športovú prípravu a zabezpečenie reprezentácie,  talentovanej mládeže 
tak  aby zvýšili svoju výkonnosť a v sezóne 2021 kedy sa budú konať v niektorých 
kategóriách  významné súťaže aj za rok 2020 boli pripravený a úspešne reprezentovali SR. 

Čiastkové zmeny v rozpočte: 

 navýšenie finančnej čiastky na usporiadanie M SR dospelých a M SR juniorov za 
vlekom  o čiastku 627,33 EUR. Presun v rozpočte v rámci ostatnej športovej činnosti. 

 navýšenie finančnej čiastky na usporiadanie MSR open a MSR juniorov za člnom a to 
o čiastku: MSR open – o 442,04 eur  a MSR juniorov- o 143,75 eur. Presun v rozpočte 
v rámci ostatnej športovej činnosti 

 Presun v rozpočte z položky náklady sekretariátu na úhradu faktúr na športový 

materiál vo výške 1780 eur a športovú činnosť vo výške 1911,70 eur. 

 Úhrada sústredenia reprezentácie za vlekom Schloss Dankern v  celkovej výške 
7047,50 eur.  

 Čiastková úhrada nákladov na účasť reprezentácie resp. talentovanej mládeže na 
medzinárodných pretekoch za člnom : Sylvia Cup- Maďarsko a Masters Česká 

republika  vo výške 1069,30 eur a čiastková úhrada sústredenia talentovanej mládeže 
– člny Česká republika vo výške 759,53 eur. 

 

Celkový výsledok hospodárenia  v roku 2020. 
 PRÍJMY VÝDAVKY 

Pokladna k 1.1.2020   1 860,16  
Stav na bank.uctoch 11 637,74  

Dotácia z MŠVVaŠ SR   90 827,00 75 827 
Členské a iné príspevky   1 212,00  
Príjmy z 2%   4 086,93  
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Dary FO   7 500,00  

Príjmy z KŠZ   1 768,12  
Výdavky vlastné  4 485,09 
Vydavky z dotacie 2019 
čerpane k 28.2.2020 

  

SPOLU 118891,95 80 312,09 
Rozdiel 38 579,86  
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Príloha č. 3  Správa revíznej komisie 
 

Výročná správa o činnosti kontrolóra a revíznej komisie 
Slovenského zväzu vodného lyžovania a wakeboardingu (SZVW) 

 
 
Funkcia kontrolóra národného športového zväzu 
 

Dňa 1.1.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 440/2015 Z. z. o športe v znení 
neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon“). V zmysle zákona športová organizácia, ktorá je 
prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná vytvárať podmienky na nezávislý 
výkon vnútornej kontroly. 

   

V prípade, ak športová organizácia má dve bezprostredne po sebe 
nasledujúce účtovné obdobia príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu presahujúci 
50.000 €, je v zmysle zákona povinná zriadiť a obsadiť funkciu kontrolóra. Túto zo 
zákona vyplývajúcu povinnosť zriadiť a obsadiť funkciu kontrolóra si SZVW splnil dňa 

06.11.2018 na mimoriadnom zasadnutí SZVW. 
 

Do funkcie kontrolóra bol zvolený p. Ing. Miloš Kusý. Skúšku odbornej 

spôsobilosti na 

výkon funkcie kontrolóra na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu 
novozvolený kontrolór absolvoval 18.12.2018. Úlohou kontrolóra zväzu je nezávislá 
kontrolná činnosť zameraná najmä na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a 
účelnosť vynaloženia verejných prostriedkov, dodržiavanie právnych predpisov a 

dodržiavanie predpisov a rozhodnutí športovej organizácie. V zmysle § 13 ods. 3 
písm. e) zákona vypracúva kontrolór výročnú správu o svojej činnosti, ktorú vám ako 
najvyššiemu orgánu športovej organizácie týmto predkladáme. 
 

 
Vykonávaná činnosť kontrolóra a revíznej komisie SZVW 
 

Úlohy kontrolóra a revíznej komisie a postup pri kontrole sú zákonom a 
stanovami SZVW jasne vymedzené. 

 
V období roku 2020 sme nedostali žiadny podnet od osoby s príslušnosťou k 

SZVW, ani od hlavného kontrolóra športu alebo ministerstva školstva. Po zvolení do 
funkcií sme vykonávali činnosti výlučne v zmysle § 14 ods. 1 písm. a) a b) zákona, t. 

j. na základe vlastnej iniciatívy alebo na podnet predsedu SZVW a Generálneho 
sekretára SZVW. 
 
Tieto činnosti zahŕňali : 

 

 účasť kontrolóra na zasadnutiach orgánov SZVW a kontrola zápisníc zo 
zasadnutí, 

 kontrola stanov SZVW a ich kompatibilita so zákonom 440/2015 Z. z., 

 kontrola priebežného čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov 
poskytnutých 
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zo štátneho rozpočtu, 

 kontrola vyúčtovania športových akcií zo strany jednotlivých klubov. 
 

 
Zistenia 


 zasadnutia jednotlivých orgánov SZVW sa konali a prebiehali v zmysle Stanov 
SZVW, 

 zápisnice z jednotlivých zasadnutí boli verným spracovaním ich priebehu, 

 stanovy schválené Valným zasadnutím dňa 31.5.2016 sú v súlade § 17 ods. 2 
písm.  
a) a b) zákona č.440/2015 Z. z. o športe, 

 k vyúčtovaniu čerpania finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho 

rozpočtu 
dochádzalo v zmysle § 65 ods. 6 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe, t. j. do 25. 
dňa 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli 

finančné 
prostriedky prijaté alebo použité 
 
V rámci poradnej činnosti sme v spolupráci s generálnym sekretárom 

spracovali a dali 
na schválenie predsedníctvu nasledovné dokumenty: 
 

 Disciplinárny poriadok 

 Smernica Antidoping 

 Úprava stanov 
 
 

Bližší prehľad činnosti kontrolóra a revíznej komisie v roku 2020: 
 

Dátum kontroly Činnosť  Pôvodca podnetu 

Identifikované 

pochybenie 
zákona alebo 

interného 
predpisu 

5.2.2020 § 13 ods. 4 písm. c) - účasť na zasadnutí predsedníctva 

SZVL + kontrola zápisnice a jej zverejnenia 

písm. d) - vlastná iniciatíva Pochybenie 

nebolo zistené 

2.4.2020 § 13 ods. 4 písm. c) - účasť na zasadnutí predsedníctva 

SZVL + kontrola zápisnice a jej zverejnenia 

písm. d) - vlastná iniciatíva Pochybenie 

nebolo zistené 

10.6.2020 § 13 ods. 3 písm. c) - správa o činnosti kontrolóra za 

rok 2019 

písm. d) - vlastná iniciatíva - v 

zmysle zákona o športe 

  

13.6.2020 § 13 ods. 4 písm. c) - účasť na zasadnutí predsedníctva 

SZVL + kontrola zápisnice a jej zverejnenia 

písm. d) - vlastná iniciatíva Pochybenie 

nebolo zistené 

13.6.2020 § 13 ods. 4 písm. d) - dozor nad prípravou a riadnym 

priebehom Valného zhromaždenia 2020  

písm. d) - vlastná iniciatíva Pochybenie 

nebolo zistené 

27.6.2020 § 13 ods. 3 písm. a) - kontrola zápisnice zo zasadnutia 

najvyššieho orgánu a jej zverejnenia 

písm. d) - vlastná iniciatíva - v 

zmysle zákona o športe 

Pochybenie 

nebolo zistené 

mailto:waterski@waterski.sk


16/e-mail: waterski@waterski.sk; www.waterski.sk 

13.8.2020 § 13 ods. 4 písm. c) - účasť na zasadnutí predsedníctva 

SZVL + kontrola zápisnice a jej zverejnenia 

písm. d) - vlastná iniciatíva Pochybenie 

nebolo zistené 

13.8.2020 § 13 ods. 4 písm. d) - dozor nad prípravou a riadnym 

priebehom mimoriadneho  Valného zhromaždenia 

písm. d) - vlastná iniciatíva Pochybenie 

nebolo zistené 

17.8.2020 § 13 ods. 2 písm. a) - kontrola Sústredenie CTM 4 

sekcia člny Mělice  

písm. d) - vlastná iniciatíva Pochybenie 

nebolo zistené 

27.8.2020 § 13 ods. 3 písm. a) - kontrola zápisnice zo zasadnutia 

najvyššieho orgánu a jej zverejnenia 

písm. d) - vlastná iniciatíva - v 

zmysle zákona o športe 

Pochybenie 

nebolo zistené 

28.8.2020 § 13 ods. 4 písm. c) - účasť na zasadnutí predsedníctva 
SZVL + kontrola zápisnice a jej zverejnenia 

písm. d) - vlastná iniciatíva Pochybenie 
nebolo zistené 

30.9.2020 § 13 ods. 2 písm. a) - Kontrola priebežného čerpania 
finančných prostriedkov zväzu, účtovníctvo VS, plán 

VS, zverejnenia na webovom sídle zväzu  

sledovanie Hospodárnosť, efekt ívnosť, účelovosť 

použit ia finančných prostriedkov z verejných zdrojov 

a zväzu  

písm. d) - vlastná iniciatíva Pochybenie 
nebolo zistené 

5.11.2020 § 13 ods. 4 písm. c) - účasť na zasadnutí predsedníctva 

SZVL + kontrola zápisnice a jej zverejnenia 

písm. d) - vlastná iniciatíva Pochybenie 

nebolo zistené 

12.12.2020 § 13 ods. 2 písm. a) - Kontrola priebežného čerpania 

finančných prostriedkov zväzu 

účtovníctvo VS plán VS zverejnenia na webovom sídle 

zväzu  

sledovanie Hospodárnosť, efekt ívnosť, účelovosť 

použit ia finančných prostriedkov z verejných zdrojov 

a zväzu 

písm. d) - vlastná iniciatíva Pochybenie 

nebolo zistené 

12.12.2020 § 13 ods. 2 písm. a) - Riešenie spôsobu nákupu 

motorového člna a lodného motora v zmysle dodatku 

ku zmluve 

písm. b) - z podnetu orgánu 

športovej organizácie - 

generálny sekretár, predseda 

zväzu 

Pochybenie 

nebolo zistené 

15.12.2020 § 13 ods. 4 písm. c) - účasť na zasadnutí predsedníctva 

SZVL + kontrola zápisnice a jej zverejnenia 

písm. d) - vlastná iniciatíva Pochybenie 

nebolo zistené 

 
 

Investičná činnosť v roku 2020 

 
V roku 2020 boli v zmysle dodatku ku zmluve zo dňa 13.11.2020 navýšené 

kapitálové transfery vo výške 25 000 € na nákup lodného motora a motorového člna. 

Z uvedených kapitálových výdavkov bolo realizovaných do 31.3.2021 10 000 € 
na nákup lodného motora. Prostriedky vo výške 15 000€ na nákup motorového člna 
nestihol SZVW do daného času zrealizovať a v zmysle zmluvy ich musel vrátiť do 
štátneho rozpočtu, čím vznikla SZVW škoda.  

 
Pri bližšej kontrole daného prípadu neboli zistené konkrétne porušenia platných 

stanov a ani smerníc SZVW, ale revízna komisia navrhuje doplniť do smerníc 
nasledovné: 

 

 doplniť do Hospodárskej smernice časť Obstarávanie investičného majetku, 
s vysvetlením procesu a zodpovedností jednotlivých členov SZVW ,  

 realizovať výber právneho a finančného poradcu pre príjem verejných 

prostriedkov 
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Návrhy činnosti pre rok 2021 

 

Kontrolór a revízna komisia navrhuje SZVW pre rok 2021 vo väčšej miere sa 
zaoberať nasledovnými témami: 
 

 Antidoping – vzdelávanie športovcov 

 Dobrovoľníctvo – zmluvy s dobrovoľníkmi a výkazy činností 

 Investičná činnosť – proces realizácie, formy nákupu 
 
 

Ružín, 12.6.2021 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Ing. Miloš Kusý 
kontrolór 
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Príloha č. 4 Kalendár pretekov SZVW 

 

Kalendár pretekov 2021 / vodné lyžovanie za vlekom
Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu

termín vodné lyžovanie za vlekom/cable ski miesto kód homologácia

05/máj

06/jún

Auerbrau Cup GER, Kiefersfelden

12. Trixen Cup 1 slalom SVK, Košice Normal

07/júl

03. Trixen Cup 2 slalom SVK, Košice Normal

04. Trixen Cup 3 akrobacia SVK, Košice Normal

16.-18. Slovak Open SVK, Košice Rekord / RC

23.-25. Austrian Open AUT, Asten Rekord / RC

08/august

14. Trixen Cup 4 slalom SVK, Košice Normal

15. Trixen Cup 5 akrobacia SVK, Košice Normal

28.-29. Majstrovstvá SR dospelí/U19/U15/+35 SVK, Košice Rekord / RC

27.-29. Grand prix of Poland / M PL POL, Szelment WBW

TP Szelment (-15; -19) POL, Szelment

09/september

Majstrovstvá Európy juniorov a dorastu (-19; -15) POL, Szelment

02.-09. TP Wake Zone Stawiki POL, Sosnowiec **

10.-12. Majstrovstvá Sveta open POL, Sosnowiec Ranking / RL

25. Trixen Cup 6 slalom, akrobacia SVK, Košice Normal

10/október

11/november

23.-24. Israel National Open Championships ISR, Tel Aviv Normal / NOR

* bez termínu

** predbežný termín

IWWF - svetová federácia

SZVL - slovenská federácia

European Cableski Tour

E&A - európska federácia

TP Szelment (-15; -19) / tréningový pobyt (sústredenie)
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Kalendár pretekov 2021 / vodné lyžovanie za člnom
Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu

termín vodné lyžovanie za vlekom/cable ski miesto homologácia

07/júl

03.-04.7. Moravia Cup Oleksovice, CZE RL

10.-11.7. Austrian Open 2020 Fischlham, AUT

17.-18.7. SP Slovakia Trophy Piešťany Normal

Slavoj Plzeň Plzen, CZE RC

22.-25.7. ME Open Championship GRE RC
V4 Slalom Cup HUN, Sylvia Lake

08/august

31.-02.8. Memorial V. Kadlčíka Stráž p.Ralskem, CZE RL

ME Juniorov -14 Sesena, SPA RC

3.-5.8. ME Juniorov -14, -17 Sesena, SPA RC

6.-9.8. ME Juniorov -21 Sesena, SPA RC

14.-15.8. SP Pohár Interu Blatné RL

21.-22.8. MČR-MSR Open Oleksovice, CZE RL

22.-28.8. MS -17, -21 USA RC

28.-29.8. Melice Cup Přelouč, CZE RL

09/september

04.-05. SP MSR Ja D a Finále SP Piešťany Normal

11.-12.9. Spolana Cup Křenek, CZE RL

10/október
9.-10.10. Canal Cup HUN, Sylvia Lake RL

11.-17.10. MS Open USA RC

bez termínu

predbežný termín

IWWF - svetová federácia

SZVW- Slovenská federácia

E&A - európska federácia
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Kalendár pretekov 2021 / wakeboard za vlekom
Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu

termín wakeboard za vlekom miesto homologácia

06/jún

19.6.2021 Mini Golden Trophy SVK, Bratislava

07/júl

03.

04.

16.-18.

23.-25.

08/august

15.8.2021 BWC cup SVK, Bratislava

09/september

1.9.-3.9.2021 ME open  Germany, Beckum 5*

11.9.2021 MSR open a kategórie SVK, Bratislava

bez termínu

predbežný termín

IWWF - svetová federácia

E&A - európska federácia

European Cableski Tour

SZVL - slovenská federácia  
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Príloha č. 5 Rozpočet výdavková časť 
ROZPOČET 2021 - Návrh

 

prijem návrh spolu SZVW člny vleky wakeboard
Štátna reprezentácia                                       min 25% 19 218,00 40 267,74 4 300,00 18 035,90 12 411,84 5 520,00
reprezentácia na MS a ME,  a pod. open 0,00 10 356,00 5 426,84 1 830,00
reprezentácia na ME juniorov 0,00 6 579,90 6 785,00 3 540,00
Príprava sústredenie A 0,00 1 000,00 0,00 0,00
Príprava sústredenie B 4 300,00 0,00 0,00 0,00
MTZ, prehliadky, regenerácia 0,00 100,00 200,00 150,00
Iné  Reprezentácia 0,00 0,00 0,00 0,00
Činnosť zväzu                                                  max 15% 11 531,00 6 588,00 6 588,00 0,00 0,00 0,00
MTZ sekretariátu 888,00
Zasadntutia orgánov SZVW + cestovné 2 100,00
softvér, web, licencie 700,00
účtovníctvo,audit,bankové poplatky 1 400,00
iné Zväz 1 500,00
Športovo talentovaná mládež                      min 20% 15 374,00 16 634,00 0,00 5 119,00 8 362,00 3 153,00
CTM rozdelenie na jednotlivé sekcie 4 804,00 7 687,00 2 883,00
CTM - počty závodníkov 15 závodníkov 24 závodníkov 9 závodníkov
Lekárske prehliadky - Len pre reprezentáciu? 315,00 675,00 270,00
Ostatná športová činnosť  19 216,00 9 355,00 4 160,00 2 460,00 2 535,00 200,00
organizácia súťaží- prísp.na organizáciu pretekov 0,00 1 860,00 1 600,00 200,00
propagacia športu, nová mládež 0,00 0,00 0,00 0,00
rozhodcovska komisia 750,00 0,00 0,00 0,00
diplomacia 250,00 0,00 0,00 0,00
poplatky do medzinárodnej org. IWWF 2 760,00 0,00 0,00 0,00
Poplatky EMS - Licencie 0,00 300,00 575,00 0,00
Antidoping - vzdelávanie 400,00 0,00 0,00 0,00
homologačné poplatky IWWF 0,00 300,00 360,00 0,00
Ostatné 0,00 0,00 0,00 0,00
Šport mládež do 23r kluby (74)     min 15% 11 531,00 11 531,00 11 531,00
Trixen Košice 0,00 31 závodníkov 5 181,00
BWC 0,00 19 závodníkov 3 175,00
KVLVŠ Piešťany 0,00 15 závodníkov 2 507,00
KVL AŠK Inter 0,00 4 závodníkov 668,00
KVL SNV 0,00 0 závodníkov 0,00
Top Športovci príspevok 5 214,00 5 214,00 5 214,00 0,00 0,00 0,00

5 214,00 5 214,00

VÝDAJE

PRÍJMY A VÝDAJE 82 084,00 89 589,74 31 793,00 25 614,90 23 308,84 8 873,00

ROZDIELPUS   PLUS a navrh -7 505,74

hradené z vlastného účtu 0,00

Rozpočet spolu -7 505,74  
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Príloha č. 6  Správa volebnej komisie 
Správa  volebnej  komisie 2021  zo  zasadnutia  Zhromaždenia delegátov  SZVW  
dňa 12.6.2021 – chata Marica- Ružín 
 
Volebná komisia:       Denisa Oravcová, Elena Kunert, Ivan Oravec 
Akt volieb uviedol predseda volebnej komisie  Denisa Oravcová 
 
Voľba členov disciplinárnej komisie: 
Návrhy: Maroš Tuhovčák, Matej Kunert, Richard Marcinčin 
 
Voľba prebehla  hlasovaním. 
 
Výsledky volieb:  za: 29 / proti: 0 / zdržal sa:   1 
 
Uvedení kandidáti boli schválený väčšinou hlasov a stávajú sa členmi disciplinárnej 
komisie.  
 
 
Voľba členov komisie na riešenie sporov: 
Návrhy: Roman Jánošík, Tomáš Schuster, Štefan Olšavský  
 
Voľba prebehla  hlasovaním. 
 
Výsledky volieb:  za: 29 / proti: 0 / zdržal sa:   1 
 
Uvedení kandidáti boli schválený väčšinou hlasov a stávajú sa členmi komisie na riešenie 
sporov..  
 
 
Záver. 
ZD zvolilo členov Discilinárnej komisie SZVW a členov Komisie na riešenie sporov 
v zložení: 
 
Členovia Disciplinárnej komisie: 
Maroš Tuhovčák, Matej Kunert, Richard Marcinčin 
 
Členovia komisie na riešenie sporov: 
Roman Jánošík, Tomáš Schuster, Štefan Olšavský 
 
Chata Marica - Ružín 12.6.2021 
Za volebnú komisiu: 
 
 
 
 
 
---------------------   -----------------------------  ------------------------
- 
Denisa Oravcová        Elena Kunart                                  Ivan Oravec
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