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Zápis z online zasadnutia P SZVW 

zo dňa 07.04.2022 
 
 
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 
online zasadnutia P SZVW. 
 
Spolu s pozvánkou boli členom predsedníctva zaslané dokumenty: SZVW čerpanie 
k 7.4.2022, Vyúčtovanie december 2022.  
 
Kontrola úloh: 
 
Splnené:  z predchádzajúceho zasadnutia  Predsedníctva SZVW 
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. 
U O2/001/22:  Pripraviť zoznam rozhodcov a predložiť návrh nákupu tričiek a mikín spolu  s 
veľkosťami. 

U O3/001/22: Pripraviť kalendár domácich pretekov a  návrh medzinárodných výjazdov.. 
U O4/001/22: Zaslať českému zväzu oficiálne stanovisko k  požiadavke usporiadania 
spoločných MSR a MČR  a dohodnúť spoločné stretnutie. 
 
 
V procese: 
 
U:06/16– aktualizovať Súťažný poriadok SZVW 
T: marec 2017 Z: I. Oravec trvá 
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*v procese 
 
U:07/16– doplniť na stránku súťažný poriadok SZVW pre wakeboard a  wakeskate 
T: marec 2017 Z:R. Kolozsi trvá 
*v procese 
 
 Úloha 01/002/22: 
Pripraviť návrh rozpočtu na medzinárodné významné podujatia a  sústredenia. 
Z: I. Oravec, R. Kolozsi, A. Vaško        T: máj 2022 
 
Úloha 02/002/22: 
Nahrať do EMS systému domáce preteky.  
Z: I. Oravec, A. Vaško          T: máj 2022 
 
 
       

K bodu 2/ Uznesenia 2022 
 
UZN 01/PR/2022- Predsedníctvo SZVW schvaľuje dodatoční preplatenie nákladov ( 2800 eur) 

vynaložených na sústredenie juniorskej reprezentácie , ktoré sa konalo v Španielsku v máji 2021. 

Suma 2800 eur bude hradená z rozpočtu CTM člny.  

 

UZN 02/PR/2022- Predsedníctvo SZVW schvaľuje úhradu faktúry 2022/029 členského poplatku do 

IWWF v sume 2765 eur.  

 

UZN 03/PR/2022- Predsedníctvo SZVW schvaľuje Žiadosť o refundáciu nákladov na tréningový pobyt 

a účasť na medzinárodnej súťaži – Cyprus Cup 2021 člena SZVW v sume 2919,65 eur.  

 

 

 
K bodu 2 : Ekonomika 
 

 GS informoval, že vyúčtovanie príspevku uznanému športu za rok 2021 bol vyčerpaný 

a vyúčtovanie bude riadne v termíne do 15.4. 2022 zaslané na ministerstvo školstva. 
Vyúčtovanie je zverejnené na webovej stránke zväzu. 

GS informoval o podaní Daňového priznania za rok 2021 ako aj o podaní účtovnej 
závierky za rok 2021. účtovná závierka je zverejnená na stránke 

https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/simplesearch. 
 
 

K bodu 4 :  Príprava sezóny 2022 
  

 Prebehla diskusia o plánovaných  medzinárodných a domácich pretekoch. Predsedníctvo 
SZVW uložilo úlohu jednotlivým sekciám pripraviť návrh  rozpočtu na jednotlivé výjazdy 
a sústredenia.  
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Úloha 01/002/22: 
Pripraviť návrh rozpočtu na medzinárodné významné podujatia a sústredenia. 

Z: I. Oravec, R. Kolozsi, A. Vaško        T: máj 2022 
 

 Elena Kunert informovala o organizovaní  „Cable Council meeting“, ktorý sa bude konať 
22.-23.4.2022 na Zochovej chate.  Súčasťou bude aj online meeting rozhodcov.   

 Prebehla diskusia ohľadne termínu zasadnutia Zhromaždenia delegátov predsedníctvo sa 
dohodlo na termíne 7.5.2022 o 14:00 hodine v Piešťanoch. 

 Diskutovalo sa o EMS systéme ktoré je funkčné pre sekciu vleky a  člny. Predsedníctvo 
uložilo úlohu daným sekciám nahrať do systému domáce preteky. Rozhodcom 
a pretekárom bude umožnené prihlasovať sa na konkrétne preteky iba prostredníctvom 
EMS systému. 

 
Úloha 02/002/22: 
Nahrať do EMS systému domáce preteky.  
Z: I. Oravec, A. Vaško          T: máj 2022 

 
 
K bodu 5 :  Rôzne 
 
 GS informoval o spoločnom online stretnutí s Českým zväzom vodného lyžovania 

a wakeboardu, ktorý sa bude konať 13.4. o 16:00 hodine 
 GS informoval o pozvaní Českým zväzom na seminár rozhodcov , organizovaný 29.-30.5.2022 

v Dačiciach, kde je plánované usporiadať aj skúšky rozhodcov.  
 

 

 
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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