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Zápis z online zasadnutia P SZVW 

zo dňa 05.10.2021 
 
 
Prítomní online: Oravec Ivan , Alexander Vaško, Elena Kunert, 
  Marek Mlynek, Miloš Kusý-kontrolór, Denisa Oravcová- gen.sekret. 
 
Neprítomný: Richard Kolozsi 

 
Z počtu 5 členov Predsedníctva SZVW sú online prítomní 4 členovia. 
 
Navrhovaný program: 

 

1. Kontrola úloh  

2. Uznesenia 
3. Zhodnotenie sezóny 
4. Rozpočet SZVW 2021 
5. Príprava ZD 
6. Vyúčtovanie PUŠ 
7. 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. 
 
 
Kontrola úloh: 
 
Splnené:   
01/21,  02/21, 03/21, 04/21, 05/21, 06/21, 07/21 
 
 
Úlohy v procese: 
 
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 
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U 08/21 - Zaslať opätovnú žiadosť na IWWF o vrátenie štartovného a o zdokladovanie platieb 
a dať do kopy členov predsedníctva IWWF. 
*Generálny sekretár  T: október 2021 
 
U 09/21-  Nahlásiť kandidáta na online svetový kongres. 
*Generálny sekretár  T:  9.10. 2021 
 
U 10/21- Zaslať vyúčtovania jednotlivých výjazdov na sekretariat. 
*vedúci družstiev  T:  oktober 2021 
 
U 11/21 - Poslať pripomienku klubom na zaslanie vyúčtovania príspevku na klub na mládež do 
23r. 
*generálny sekretár  T:  oktober 2021 
  
     
K bodu 2/ Uznesenia 2021 
 

UZN 01/2021 

Predsedníctvo SZVW berie na vedomie informáciu o stave čerpania dotácie k  30.5.2021. 
 
UZN 04/2021 

Predsedníctvo SZVW schválilo plán prípravy TOP športovca Alexandra Vaška z  klubu 
vodného lyžovania Trixen Košice. 
 
UZN 05/2021 

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 06/2021 

Predsedníctvo SZVW  schválilo rozdelenie 15% príspevku z ministerstva medzi kluby na 
základe počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v  sume 11 531,00 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 
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UZN 07/2020 

Predsedníctvo SZVW schválilo prerozdelenie celkovej finančnej čiastky CTM 15 374 Eur  
pre jednotlivé sekcie: 

A.  Sekcia ČLNY- 4804 Eur 
B. Sekcia Vleky-  7687Eur 
C.Sekcia wakeboard- 2883 Eur 

 

 

UZN 08/2020 

Predsedníctvo SZVW schválilo návrh rozpočtu na rok 2021 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 2020 za jednotlivé sekcie a návrh 

zoznamu športovcov zaradených do CTM SZVW. 
 
UZN 12/2020 

P SZVW schválilo návrh stanov SZVW. Daný návrh bude predložený ZD na schvaľovanie. 

 
UZN 13/2020 

P SZVW schválilo návrh disciplinárneho poriadku SZVW. Daný návrh bude predložený ZD 
na schvaľovanie. 

 
UZN 14/2020 

P SZVW schválilo návrh antidopingovej smernice SZVW. Daný návrh bude predložený ZD na 
schvaľovanie. 

 
 
K bodu 3 : Sezóna 2021 
 
Stručné informácie o prebiehajúcej sezóne 
 
 Alexander Vaško v úvode poďakoval všetkým sekciám za prípravu športovcov k ich výkonom 

a k úspešnej reprezentácii na ME a MS, Taktiež vyzdvihol prácu rozhodcov a trénerov, 
 tento mesiac sa budú ešte konať MS open v člnovej sekcii v USA, 

 zástupcovia sekcie informovali o konaných sústredeniach CTM mládeže, 
 nakoľko by sa v roku 2022 mali konať univerzitné MS  ( sekcia člny) , boli sme požiadaný 

Slovenskou asociáciou univerzitných MS o zaslanie prípadných kandidátov na účasť. Tu je 
treba upozorniť , že v danom čase sú naplánované aj ME do 21 rokov, 
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 prebehla diskusia ohľadne organizácie pretekov MSR za vlekom. 
 

K bodu 4 :  Vyúčtovanie výjazdov a akcií 
  
Generálny sekretár informoval o čerpaní rozpočtu ku dňu konania zasadnutia. Požiadal vedúcich 
výjazdov o doručenie vyúčtovaní v čo najkratšom čase. O jednotlivých vyúčtovaniach bude 
informovať členov predsedníctva priebežne emailom. 
 
Úloha: Zaslať vyúčtovania jednotlivých výjazdov na sekretariat. 
*vedúci družstiev  T:  oktober 2021 
 
Úloha: Poslať pripomienku klubom na zaslanie vyúčtovania príspevku na klub na mládež do 23r. 
*generálny sekretár  T:  oktober 2021 
 
 
 
K bodu 5 :  Rôzne 
 
Generálny sekretár informoval prítomných : 
 o žiadosti zaslanej na IWWF o vrátenie štartovného na ME open člny nakoľko dvaja športovci 

sa nemohli zúčastniť z dôvodu zranenia, 
  že mu IWWF nevystavila žiadne doklady o úhrade štartovného za ME open, ME juniorov 

v sekcii člny, 
 bude sa konať 15.10. Valné zhromaždenie SOŠV kde našim delegátom bude predseda  SZVW -  

Alexander Vaško, 
 bude sa konať 6.10. stretnutie neolympijských športov SOŠV, ktorého sa zúčastní generálny 

sekretár. 
 Bola zaslaná na Ministerstvo školstva žiadosť o príspevok na rok 2022. 
 Elena Kunert informovala o konaní online svetového kongresu, ktorý sa bude konať pred MS 

open  a ktorého sa zúčastní. 
 
Úloha: Zaslať opätovnú žiadosť na IWWF o vrátenie štartovného a o zdokladovanie platieb a dať 
do kopy členov predsedníctva IWWF. 
*Generálny sekretár  T: október 2021 
 
Úloha: Nahlásiť kandidáta na online svetový kongres. 
*Generálny sekretár  T:  9.10. 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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