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Zápis z online zasadnutia P SZVW 

zo dňa 28.1.2022 
 
 
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. Ekonomika ( čerpanie rozpočtu, hospodárenie) 
4. Príprava sezóny 2022 
5. Rôzne 

 

 
K bodu 1/ Kontrola úloh, schválenie programu 
 
Pracovné stretnutie predsedníctva SZVW sa konalo online.  
 
Členovia predsedníctva v úvode schválili program a zapisovateľa Ing. Denisu Oravcovú druhého 
online zasadnutia P SZVW. 
 
Spolu s pozvánkou boli členom predsedníctva zaslané dokumenty: SZVW čerpanie k 26.1.2022, 
Vyúčtovanie december 2021.  
 
Kontrola úloh: 
 
Splnené:  z predchádzajúceho zasadnutia  Predsedníctva SZVW 
U 08/21: Zaslať opätovnú žiadosť na IWWF o vrátenie štartovného a o zdokladovanie platieb 
a dať do kopy členov predsedníctva IWWF. 
* žiadosť bola zaslaná, aj odpoveď s prísľubom vrátenia peňazí 
 
U 09/21: Nahlásiť kandidáta na online svetový kongres. 
  
U 11/21: Poslať pripomienku klubom na zaslanie vyúčtovania príspevku na klub na mládež do 
23r. 
 
 
V procese: 
 
U:06/16– aktualizovať Súťažný poriadok SZVW 
T: marec 2017 Z: I. Oravec trvá 
*v procese 
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U:07/16– doplniť na stránku súťažný poriadok SZVW pre wakeboard a wakeskate 
T: marec 2017 Z:R. Kolozsi trvá 
*v procese 
 
U 10/21: Zaslať vyúčtovania jednotlivých výjazdov na sekretariát.  – Vyúčtovanie ME open za 
wakeboardom nebolo do dnešného dňa dodané na sekretariát. 
 
U O1/001/22:  Dodať vyúčtovanie z ME open vo wakeboarde. 
Z: Richard Kolozsi           T: 4.2.2022 
 
U O2/001/22:  Pripraviť zoznam rozhodcov a predložiť návrh nákupu tričiek a mikín spolu  s 
veľkosťami. 
Z: Elena Kunert, Miloš Kusý, GS         T: február 2022 
 
U O3/001/22: Pripraviť kalendár domácich pretekov a návrh medzinárodných výjazdov.. 
Z: I. Oravec, R. Kolozsi, A. Vaško        T: február 2022 
 
U O4/001/22: Zaslať českému zväzu oficiálne stanovisko k požiadavke usporiadania spoločných 
MSR a MČR  a dohodnúť spoločné stretnutie. 
Z: Miloš Kusý           T: február 2022 
 
        
K bodu 2/ Uznesenia 2022 
 

- 
 
K bodu 2 : Ekonomika 
 

  Aktuálny stav čerpania PUŠ v porovnaní s rozpočtom, zverejnené vyúčtovanie k 12/2021 
bolo zaslané členom predsedníctva pred zasadnutí.  

GS informoval predsedníctvo, že pôvodne avizované zníženie PUŠ na rok 2021, nakoniec nebolo 
uskutočnené a dodatočné finančné prostriedky vo výške 4645 eur nám boli 22 .12.2021 
pripísané na účet. 
Na základe zaslaných informácií je potrebné doúčtovať nevyčerpané finančné prostriedky.  
Nakoľko neboli vyčerpané v plnej výške finančné prostriedky z účelu CTM člny , sekcia navrhuje 
dodatočne uhradiť náklady vo výške 2800 eur na sústredenie v Španielsku, ktorého sa zúčastnili 
športovci zaradený medzi talentovaných športovcov. z daného účelu. Schvaľovanie bude zaslané 
Per rollam. 

 GS informoval predsedníctvo , že do dnešného dňa nebolo dodané vyúčtovanie z ME open 
vo wakeboarde. Predsedníctvo SZVW opätovne požiadalo Richarda Kolozsiho o dodanie 
predmetného vyúčtovania do  4.2.2022. 

 
Úloha 01/001/22: 
Dodať vyúčtovanie z ME open vo wakeboarde. 
Z: Richard Kolozsi        T: 4.2.2022 
 

  Stav finančných prostriedkov k 31.12.2021: 
  Dotačný účet:    6 659,12 eur 
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Účet SZVW: 22 521,38 eur 
Pokladňa:     2 980,65 eur 

 Príspevok uznanému športu na rok 2022: 
Zmluva podpísaná, zverejnená na CRZ https://www.crz.gov.sk/zmluva/6155501/ 
Výška príspevku 76 976 eur :  

a. Kluby min  11546 eur 
b. CTM min 15395 eur 
c. Repre min 19244 eur 

d. Admin max 11546 eur 
e. Ostatné  19245 eur 

 Nakoľko boli zmenené kritéria na zaradenie športovcov do Top tímu SR , naši športovci 
neboli ani napriek medailovým umiestneniam na MS zaradení medzi top športovcov SR.  

 P SZVW navrhuje nakúpiť a natlačiť tričká a mikiny pre rozhodcov na sezónu 2022. 
 
Úloha 02/001/22: 
Pripraviť zoznam rozhodcov a predložiť návrh nákupu tričiek a mikín spolu  s veľkosťami. 
Z: Elena Kunert, Miloš Kusý, GS       T: február 2022 
 

 Následne prebehla diskusia ohľadne vyúčtovania nevyčerpaného PUŠ 2021.  
 
K bodu 4 :  Príprava sezóny 2022 
  

 Prebehla diskusia o plánovaných  medzinárodných a domácich pretekoch. Predsedníctvo 
SZVW uložilo úlohu jednotlivým sekciám pripraviť kalendár domácich pretekov ako aj 
návrh medzinárodných výjazdov. 

 
Úloha 03/001/22: 
Pripraviť kalendár domácich pretekov a návrh medzinárodných výjazdov.. 
Z: I. Oravec, R. Kolozsi, A. Vaško        T: február 2022 
 

 Elena Kunert informovala o účasti na 2022 EC kongrese, ktorý sa bude konať 5.2.2022 
v Monaku.  

 Prebehla diskusia ohľadne organizácie zasadnutia Zhromaždenia delegátov a seminára 
rozhodcov. Bol navrhovaný termín Zasadnutie ZD- marec 2022, a termín seminára 
rozhodcov v lete pred pretekmi. 

 GS informoval o nominácii Martina Bartalského na Svetové hry ktoré sa budú konať 
v Alabame. 

 Českým zväzom sme boli požiadaný o informáciu možnosti organizácie spoločných MSR 
a MČR.  Predsedníctvo SZVW konštatovalo , že momentálne nemáme stredisko kde  by 
sme mohli uskutočniť preteky s potrebnou homologáciou. 

 
Úloha 04/001/22: 
Zaslať českému zväzu oficiálne stanovisko k požiadavke a dohodnúť spoločné stretnutie. 
Z: Miloš Kusý           T: február 2022 

 
 
 
 

mailto:waterski@waterski.sk
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6155501/


                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 

K bodu 5 :  Rôzne 
 
 Predseda SZVW informoval, že E-schránka  na doručovanie pošty je aktívna a  emailová 

adresa waterski@waterski.sk bola doplnená na zasielanie notifikácií. 
 Predseda SZVW informoval o online účasti na VZ SOŠV, ktoré sa však týkalo výhradne zimnej 

olympiády.  
 GS informoval o online účasti na webinári ohľadne antidopingu. Z  daného webináru bude 

zaslaný zápis a ten bude zverejnený na webovej stránke zväzu. 
 GS informoval o možnosti prihlásenia sa na školenie trénerov I. stupňa ktoré zabezpečuje 

FTVŠ online. Záujem je potrebné nahlásiť na sekretariát SZVW do 15.2.2022. 
 

 
 
 
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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