
                                  
 
 

  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 7. mája 2022 o 14:00 hod 
Klub vodného lyžovania a vodných športov Piešťany 

 

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 
 

2.  S p r á v y 
● Správa o činnosti SZVW v roku 2021 
● Správa o výsledkoch hospodárenia v roku 2021 
● Správa revíznej komisie za rok 2021 
● Návrh rozpočtu na rok 2022 
● Návrh plánu činnosti na rok 2022 
 

5.  D i s k u s i a  a  r ô z n e 
 

6.  Z á v e r 
● Správa mandátovej a návrhovej komisie 
● Návrh a schválenie uznesenia 
 

Zúčastnení: 
Podľa prezenčnej listiny. Na Zhromaždenie delegátov boli pozvaní zástupcovia ôsmich 
klubov a oddielov, ktorí sú členmi SZVW, členovia predsedníctva SZVW, kontrolór SZVW 
a členovia revíznej komisie SZVW. 
 

Prítomní delegáti zastupujú 5 klubov. Všetky tieto kluby majú uhradené poplatky a majú 
splnenú základnú povinnosť pre účasť a hlasovanie na Zhromaždení delegátov. 
Neprítomní sú zástupcovia týchto klubov a oddielov: OVL Gransat Košice, Internacionál 
Košice,. KVL SNV 
Zúčastnení delegáti klubov: 
Klub vodného lyžovania Trixen – Alexander Vaško – štatutár klubu / 13  hlasov 
KVLVŠ Piešťany – Kizek František –štatutár klubu / 6 hlasov -  
Bratislava Wake Club – Maroš Tuhovčák – štatutár klubu/ 6 hlasy 
Klub vodného lyžovania AŠK Inter Bratislava – Marek Mlynek – poverený štatutárom / 3 hlasy 
VHZ Košice - Miloš Kusý – štatutár klubu - 2 hlasy. 
 
Pozvaní: delegáti klubov, ktorí disponujú 34 hlasmi 

about:blank
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Prítomní alebo splnomocnení: 5 delegátov zastupuje 5 klubov = 30 platných hlasov čo je 
88,24 % pozvaných delegátov s rozhodujúcim hlasom. 
Zhromaždenie delegátov je uznášania schopné. 
 
Nezúčastnení zástupcovia klubov: 
Oddiel vodného lyžovania Gransat Košice - 2 hlasy 
Klub vodného lyžovania SNV- Boris Bartalský- 2 hlasy 
 
Pozn.: ostatné kluby sú evidované ako neaktívne kluby: IKE Košice 

 
Ďalší zúčastnení: 
Denisa Oravcová - generálny sekretár 
Predsedníctvo SZVW: Alexander Vaško, Ivan Oravec, Marek Mlynek, Elena Kunert  
Kontrolór a Revízna komisia- Miloš Kusý 
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. Prítomných delegátov a hostí oboznámil s programom. Program bol schválený bez 
pripomienok. 
 

  Program bol schválený bez pripomienok. 

  Hlasovanie / Za:5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, spolu 30 hlasov 

 
 
Bod 1b. Voľba  komisií 
 

Predsedajúci predniesol návrh zloženia návrhovej a  mandátovej komisie. 

 
Mandátová komisia: Ivan Oravec , Elena Kunert, František Kizek schválené bez 
pripomienok 

Hlasovanie / Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,  spolu 30 hlasov  

 
Návrhová komisia: Miloš Kusý, Denisa Oravcová, Maroš Tuhovčák schválené bez 

pripomienok 
Hlasovanie / Za: 5, 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 

 
 

 

 

 
 

mailto:waterski@waterski.sk


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

Sekcia člny – Marek Mlynek 
Sekcia wakeboard a wakeskate – Maroš Tuhovčák 
Komisia rozhodcov – Elena Kunert 
Správa jednotlivých komisií je v prílohe č.1 
 

● Vyhodnotenie najlepších športovcov za rok 2021 za jednotlivé sekcie  
 

Predsedníctvo navrhuje vyhodnotiť okrem najlepších športovcov v kategórii open aj 
najlepších športovcov v juniorskej kategórii za jednotlivé sekcie. 
 
Kategória open: 
- sekcia člny: Martin Bartalský (KVL SNV ) 

- sekcia vleky: Alexander Vaško ml., Samuela Saxa (KVL TRIXEN) 
- sekcia wakeboarding: Zuzana Vráblová (KVL Piešťany) 
 
Kategória juniorov: 
- sekcia člny: Adrián Eliáš (KVL TRIXEN ) 

- sekcia vleky: Ella Pokorná (KVL TRIXEN) 
- sekcia wakeboarding: Ella Beliš (BWC) 
 
 

ZD schválilo vyhodnotenie najlepších športovcov za rok 2021 
Hlasovanie / Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,  spolu 30 hlasov  

schválené bez pripomienok 
 

● Rekordy 2021 

 
Samuel Saxa - slalom: 1.00/58/9.75  -  Európsky rekord kategória do 19 rokov  
Alexander Vaško- skoky: 70,30 m -Svetový rekord kategória open 
 
 

● Správa o výsledkoch hospodárenia v roku 2021 
 
Správu o výsledkoch hospodárenia predniesla Denisa Oravcová (príloha č. 2) 
 
● Správa revíznej komisie za rok 2021 

 
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 2021. 

 
 
● Účtovná závierka za rok 2021 
Účtovná závierka na rok 2021 je zverejnená na stránke SZVW a bola predmetom 
schvaľovania. 

 
ZD schválilo účtovnú závierku za rok 2021 
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Hlasovanie / Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,  spolu 30 hlasov  

schválené bez pripomienok 

 
● Návrh plánu činnosti SZVW na rok 2021 
 
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  širších nominácií na vrcholové súťaže pre 

reprezentácie ktoré budú finančne podporované SZVW v súlade so schválenými 
kritériami. 
 
Sekcia „člny“ 
● 8–11-9-2022  ME Open, ITA - Bartalský M, Mlynek M., Oravcová Z. 
● 31.08.-03.09.2022 ME do 21 rokov- AUT - Oravcová Z, Oravec P., Eliáš A. 
● 03.-07.-08.2022 ME juniorov, ESP – Oravec P. Eliáš A., Schuster S., širšia nominácia:  
Stanček M., Oravcová E.  
● 13.-16.7.2022 Svetové hry -Bartalský M.  ( hradené IWWF a SOŠV) 
 
Sekcia „vleky“ 
● 22.-25.9.2022  ME JaD,  NED U19 / Pokorná, Zambory,Ochotnícky, Csokasová Nika, 
Csokasová Alexandra, Vražel Dominik 
U15 / Pokorný, Eliáš 
● 22.-25.9.2022  ME open, NED Boříková, Fedorová, Vaško 
Alexander, Kerpčár, Wolf, Saxa, Vaško Daniel. 
 
Sekcia „wakeboard“ 
● 30.10.-6.11.2022 – THA  Ms open wakeboard/wakeskate – Z. Vráblová 
● ME juniorov wakeboard/wakeskate – dátum , miesto konania nebolo zverejnené do 
zasadnutia ZD. 
 
Nominácie na jednotlivé výjazdy budú upresnené mesiac pred konaním súťaže.  
 

Kalendár pretekov ako aj návrh vrcholových súťaží pre reprezentácie boli predmetom 
schvaľovania ZD. 
Hlasovanie / Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,  spolu 30 hlasov  
ZD schválilo návrh rozpočtu bez pripomienok 
 
 

SZVW bude v roku 2022 organizátorom/ spoluorganizátorom viacerých domácich ako 
zahraničných pretekov. Presný termín jednotlivých pretekov bude zverejnený na 

webovej stránke zväzu.  
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● Návrh rozpočtu na rok 2022 
 

Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu získal na rok 2022 celkovú 
finančnú sumu vo výške 76 976 EUR. 

 
1. MŠVVaŠ SR poskytne SZVW príspevok uznanému športu v sume 76 976 EUR 
 
Predpokladaný ďalší príjem: členské príspevky na rok 2022, príjem z  podielu zaplatenej 
dane, z darov a pod. príjmov. Výšku príjmu nie je možné momentálne špecifikovať. 

 
Rozdelenie dotácie 76 976  eur na jednotlivé účely podľa zmluvy z MŠVVaŠ SR    

● Najmenej 15% na kluby podľa počtu aktívnych pretekárov do 23r. / 11 546,00 
EUR 

● Najmenej 20% na rozvoj talentovanej mládeže / 15 395,00 EUR 

● Najmenej 25 % športová reprezentácia / 19 244,00 EUR 

● Najviac 10 % výdavky na správu a prevádzku zväzu / 11546,00 EUR 

● Najviac 30 % kapitálové výdavky / 0 EUR 

● Ostatné  19 245 EUR 

 

Návrh rozdelenia 15% dotácie MŠVVaŠ SR určenej na rozdelenie medzi kluby na 
základe počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v  sume 11 547 EUR 
 

● Klub vodného lyžovania a vodných športov Piešťany: 2 624,00 EUR 

● Klub AŠK Inter Bratislava: 700,00 EUR 

● Klub vodného lyžovania Trixen Košice: 5249,00 EUR 

● Bratislava Wake Club:  2624,00 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 5 813,16 EUR) 
budú pokryté z vlastných zdrojov. 
 
 Návrh rozpočtu je prílohou č. 5.  
 
Návrh rozpočtu bol predmetom schvaľovania ZD  
Hlasovanie / Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,  spolu 30 hlasov 
ZD schválilo návrh rozpočtu bez pripomienok 

 
 
 
Bod 4. Rôzne 

 
Prebehla diskusia   
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Bod 5. Uznesenie 

 

Predseda návrhovej komisie Miloš Kusý predložil návrh uznesenia, ( príloha č.6) 
 
Návrh uznesenia bol predmetom schvaľovania ZD.  Bez pripomienok 
Hlasovanie / Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, spolu 30 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. 
(originálne podpísané listinné dokumenty sú v prípade oprávneného záujmu na sekretariáte) 
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Príloha č. 1 Správa komisií 
 
Vodné lyžovanie za vlekom 
 
Vodné lyžovanie za vlekom ako jedno z troch odvetví Slovenského zväzu vodného lyžovania 

a wakeboardingu zaznamenalo veľmi úspešnú sezónu. Po troch rokoch prestávky sa opäť 
konali Majstrovstvá sveta v kategórii open (Sosnowiec, Poľsko), kde sa Alexandrovi 

Vaškovi  ml. (KVL Trixen) podarilo s výkonom 70,3m vytvoriť nový svetový rekord 
v skokoch. Zlatú medailu  si vybojoval v disciplíne slalome Samuel Saxa (KVL Trixen 

Košice). Spolu s výkonmi ďalších členov tímu: Juraj Kerpčár, Daniel Vaško, Karin 

Boříková ( KVL Trixen Košice) a Nikolas Wolf (KVL Piešťany) získali striebornú medailu 
v súťaži družstiev. 
  

Juniorskí reprezentanti sa zúčastnili Majstrovstiev Európy (Friedberg, GER) v kategórii do 
15. rokov: Ella Pokorná( KVL Trixen Košice)- 1. miesto v slalome a dva krát 2. miesto v 
skokoch a v kombinácii, Alexander Ochotnícky ( KVL Trixen Košice)- 1. miesto v skokoch,  
dva krát 3. miesto v slalome a v kombinácii. Adrián Eliáš (KVL Trixen Košice)- 2.miesto 

v skokoch a 3. miesto v trikoch. Spolu s výkonmi ďalších členov tímu do 15. rokov Ronald 

Pokorný a Bohuš Šablatúra ( KVL Trixen Košice) získali 2. miesto v súťaži družstiev. 
V kategórii do 19 rokov: Samuel Saxa (KVL Trixen Košice)-1. miesto v slalome, Tobias 

Zámbory ( KVL Trixen Košice)- dva krát 2.miesto v disciplíne skoky a v kombinácii. Spolu 

s ďalšími členmi tímu do 19 rokov: Zuzana Csókasová, Dominik Vražel ( KVL Trixen 
Košice) získal náš reprezentačný tím v súťaži družstiev druhé miesto.  
 

Vodné lyžovanie za člnom 

 
Vo vodnom lyžovaní za člnom nás v kategórii open úspešne reprezentoval Martin Bartalský 
( KVL Spišská Nová Ves). Na Majstrovstvách  Európy (Stratos lake, GRE), kde získal 15. 
miesto v disciplíne slalom. Na Majstrovstvá sveta (Sunset lakes, USA) z pomedzi 85-tich 

najlepších slalomárov sveta dosiahol svojim výkonom 18. miesto.  
V kategórii juniorov ( do 14, do 17 a do 21 rokov) sa konali Majstrovstvá Európy (Sesena 
ESP) aj za rok 2020. Najlepšie výkony : v  kategórii do 14 rokov Adrián Eliáš  ( KVL Trixen 
Košice) 8. miesto v slalome a 10. miesto v trikoch, 7. miesto v kombinácii, Peter Oravec ( 

KVL Piešťany) 5. miesto v skokoch a 10. miesto v trikoch. Stanček Mário ( KVL Piešťany), 

Sofia Schuster ( KVL Piešťany) 11.miesto v trikoch. V kategórii do 17.rokov Peter Oravec 
(KVL Piešťany) 13.miesto v skokoch, Ester Oravcová ( KVL Piešťany) 16. miesto 
v kombinácii. V kategórii do 21 rokov Zuzana Oravcová ( KVL Piešťany) 1.miesto 

v slalome, 12.miesto v skokoch a 11.miesto v kombinácii. 
 

Wakeboarding, Wakeskating za vlekom 
 

Na tohtoročných Majstrovstvách Európy   (Beckum, GER) v kategórii open, získala naša 
najúspešnejšia reprezentantka Zuzana Vráblová (KVL Piešťany) striebornú  medailu 
v disciplíne wakeskate.  Lea Košková (BWC Bratislava) sa v disciplíne wakeskate umiestnila 
na 6. mieste. 
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Správa o činnosti rozhodcovskej komisie za rok 2021 
 
 
V roku 2021 vodno-lyžiarska aktivita postupne sa začala vracať do svojich koľají. 

Rozhodcovia sa zúčastňovali pretekov a cestovali aj napriek obmedzeniam, ktoré vyžadovali 
COVID opatrenia. 
 
Medzinárodné semináre a školenia rozhodcov prebehli v on-line režime, cez ZOOM.  

Všetci naši rozhodcovia prejavili aktívnu účasť, kde sa oboznámili so zmenami v pravidlách a 
osviežili svoje zručnosti. 
V súčasnej dobe pozícia rozhodcu vyžaduje zručnosti a znalosti s prácou s počítačom a 
novými programami, ktoré sa stali súčasťou funkcie rozhodcov.  

Pre viacerých z nás sa zásadne mení čas pôsobenia na rozhodcovskej veži, nakoľko pozeráš 
na dve, tri obrazovky pred sebou a reálneho lyžiara vidíš len ak si v člnový rozhodca. 
Naši rozhodcovia tradične sú vítaný do susedských štátov ako Česko, Maďarsko, Rakúsko.  
Pavol Kucharovič, Boris Bartalsky, Elena Kunert sa zúčastňovali funkcii ako hlavného 

rozhodca, tak aj bodových rozhodcov, scorer. 
Milos Kusy aktívny Homologator a scorer ako na vlekoch, tak aj za člnmi. 
Vladimir Procka , Gabriel Majancik ako homologatory 
 

Nikolas Wolf mal svoju premiéru ako rozhodca na Juniorskych Majstrovstvach Europy za 
vlekmi v Nemecku.  Gratulujeme  mu ! 
Elena Kunert - premiéra ako Hlavná rozhodkyňa na Open Majstrovstvach Europy v Grecku. 
Rozhodovala na Juniorskych Majstrovstvach Sveta a Majstrovstva Sveta v kategórii U21 v 

Amerike. 
Majstrovstva Sveta za vlekmi v Poľsku. 
 
Ďakujem všetkým  rozhodcom, ktorí sa  stále z radosťou venujú svoj čas a zúčastňujú sa 

pretekov, podporujú náš šport ako doma tak aj v zahraničí.  
 
Želám nám všetkým úspešnú sezónu 2022, pohodlného cestovania a prijemnej atmosféry 
počas pretekov. 

 
S pozdravom, 
 
Elena Kunert 

V mene rozhodcovskej komisii.  
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Príloha č. 2 Správa hospodárenia 

Správa GS a prehľad hospodárenia za rok 2021 

1. Zasadnutia orgánov SZVW 
V roku 2021 orgány SZVW zasadali celkovo 6 krát Predsedníctvo SZVW a 1 krát ZD: 

1. Zasadnutie Predsedníctva SZVW: 21.1.2021 

2. Zasadnutie Predsedníctva SZVW: 18.2.2021 
3. Zasadnutie Predsedníctva SZVW: 11.3.2021 
4. Zasadnutie Predsedníctva SZVW: 21.4.2021 

5. Zasadnutie Predsedníctva SZVW: 11.6.2021 
6. Zasadnutie Zhromaždenia delegátov SZVW: 12.-13.6.2021 
7. Zasadnutie Predsedníctva SZVW: 5.10.2021 

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v roku 2021 spôsobenú COVID-19 sa konali viaceré 
pracovné stretnutia P SZVW online formou . 

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 

 

Vodné lyžovanie za vlekom 
● Slovak open 2021 - Košice 

 

Wakeboard a wakeskate za vlekom 
● Majstrovstvá SR v kategórii- juniorov, seniorov a open 

SZVW organizovalo viaceré sústredenia talentovanej mládeže ako aj reprezentácie vo 
všetkých sekciách. 

3. Významné podujatia v roku 2021 
 
Reprezentanti SR sa zúčastnili viacerých významných súťaží: 

 

Vodné lyžovanie za člnom 
● Majstrovstvá Európy v kategórii open (Stratos lake, Grécko) 

● Majstrovstvá Európy v juniorských kategóriách ( Sesena, Španielsko) 

● Majstrovstvá Sveta v kategórii open ( Sunset lakes, USA) 

Vodné lyžovanie za vlekom 
● Majstrovstvá Sveta v kategórii open (Sosnowiec , Poľsko) 
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● Majstrovstvá Európy v juniorských kategóriách ( Friedberg, Nemecko) 

 
Wakeboard a wakeskate za vlekom 
● Majstrovstvá Európy v kategórii open  ( Beckum, Nemecko) 
 

4. Zhodnotenie hospodárenia SZVW  
 

Vyúčtovanie príspevku  uznanému športu na rok 2021 
  SZVW získalo v roku 2021 verejné prostriedky v celkovej sume: 82 084 eur.  Podľa účelu: 

PPG Podprogram Príspevok v eur 

026 02 Uznané športy 76 870,00 

026 03 Top Tím 5 214,00 
 

K 31.12.2021 bolo vyúčtované 73 339,87 Eur. Zvyšných 8 744,13 eur bolo vyúčtovaných 
v súlade so zmluvou do 31.3.2022.  
Vyúčtovanie príspevku uznanému športu vo výške 82 084 eur  podľa učelu:  
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Plán rozpočtu SZVW v porovnaní so skutočnosťou k 31.3.2022 (podrobne): 
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Porovnanie plánu rozpočtu so skutočnosťou podľa účelu a zmeny v rozpočte  k 31.3.2022: 

 Návrh  skutočnosť rozdiel poznámka 

Štátna 
reprezentácia 

40 267,74 38 021,99 -2 245,75 Rozpočet nevyčerpaný podľa 
plánu- neúčasť člnových 
reprezentantov na významných 
súťažiach z dôvodu zranenia. 

Nevyčerpané prostriedky v sekcii 
wakeboard. 

Činnosť zväzu 6588,00 4 016,47 -2 571,53  

Športovo 
talentovaná 
mládež 

16 634,00 15 817,32 -816,68  

Ostatná športová 
činnosť 

9 355,00 7 483,22 - 1 871,78  

Mládež do 23r. 11 531, 00 11 531,00 0,00  

TOP Tím 5 214, 00 5 214,00 0,00  

spolu 89 589,74 82 084,00 -7 505,74 Výška rozdielu , ktorá bola 
plánovaná byť čerpaná z vlastných 
prostriedkov 

 

Hospodárenie SZVW za rok 2021 , účtovná závierka a DP 2021 
 

 K 31.12.2020 K 31.12.2021 

Pokladnica 355,01 2748,45 

Stav na bankových účtoch 38 462,76 29 180,50 

 

Prehľad výnosov a nákladov z účtovnej závierky 
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Daňové priznanie ako aj účtovná závierka za rok 2021 boli podané do elektronickej podateĺne 
v riadnom termíne 28.3.2022. Účtovná závierka je zverejnená: 

https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/642995 
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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) 

za rok 2021 
 

 
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 2021 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., 
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● kontrola priebežného čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov 
poskytnutých 
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 12.6.2021 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 

 
 
 

Bližší prehľad činnosti kontrolóra a revíznej komisie v roku 2021: 
 

Dátum kontroly Činnosť  Pôvodca podnetu 

Identifikované 
pochybenie 

zákona alebo 
interného 

predpisu 
21.1.2021 § 13 ods. 4 písm. c) - účasť na zasadnutí predsedníctva 

SZVL + kontrola zápisnice a jej zverejnenia 

písm. d) - vlastná iniciatíva Pochybenie 

nebolo zistené 

18.2.2021 § 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 

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 
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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, efektívnosť, účelovosť 

použitia 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, efektívnosť, účelovosť 

použitia 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 

 
Odporúčania zo zistení kontrolnej činnosti: 

Kontrolór a revízna komisia odporúča členom zväzu, vedúcim jednotlivých sekcií 
a zástupcom klubov : 
● striktné dodržiavanie všetkých ustanovení zákona o cestovných náhradách, hlavne 
termíny predkladania vyúčtovania výjazdov na podujatia podporovaných SZVW 

● striktné dodržiavanie termínov vyúčtovaní výdavkov jednotlivých sekcií, TCM 
a sústredení športovcov 
● dodržiavanie termínov úloh a povinností zadaných alebo dohodnutých na zasadnutia 
výkonného výbour SZVW 

 

Návrhy činnosti pre rok 2022 
 
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 

● Dodržiavanie zákona o cestovných náhradách a hospodárskych smerníc zväzu 

 
Piešťany 7.5.2022 

 
 
 

 
Ing. Miloš Kusý 

kontrolór 
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Príloha č. 4 Kalendár pretekov SZVW 
 

Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu

dátum názov miesto kód hom.

04.-05.06

11.-12.06 NoWave Spring Cup Tulln, AUT 22AUT002 RL

18.-19.06 Marin Club Masters Mělice, CZE 22CZE001 RL

25.6-26.06 SP Slovakia Trophy Piešťany, SVK 22SVK001 N

02.-03.07 Moravia Cup  Oleksovice ,CZE 22CZE004 RL

08.-10.07 Austrian Open 2020 Fischlham, AUT 22AUT001 RL

13.-16.07 2022 World Games Alabama, USA 22USA003 RC

16.-17.07 Mělice Waterski Cup Mělice, CZE 22CZE002 RL

20.-24.07 E&A +35 Championship Ioannina, GRE 22EUR001 RC

23.-24.07

30.-31.07

02.-07.08 E&A under 17 Youth Championship Ioannina, GRE 22EUR002 RL

13.-14.08 SP Pohár Interu Blatné, SVK 22SVK002 N

* Klubové otvorené preteky

24.-27.08 E&A Open Championship Dnipro, UKR -presunuté 22EUR004 RL

27.-28.08 SP MSR Jun. a Sen. + finále SP Piešťany, SVK 22SVK003 N

31.08-02.09 E&A under 21 Championship Fischlham, AUT 22EUR003 RC

10.-11.09 AMCR-SR Stráž pod Ralskem, CZE 22CZE007 RL

12.-18.09 World Over-35 Waterski Championships 22IWWF10 RC

17.-18.09 Spolana Cup Ovčáry, CZE 22CZE006 RL

01.-02.10 Sesena Slalom Sesena, ESP 22ESP003 RC

08.-09.10 Canal CUP 2022 Sylvia Lake HUN 22HUN001 RC

* bez termínu

** predbežný termín

Termínový kalendár pretekov 2022 / vodné lyžovanie za člnom

aktualizovane dňa: 06.05.2022

jún

jún

júl

august

CWSF - česká federácia

SZVL - s lovenská federácia

september

október

IWWF - svetová federácia

E&A - európska federácia
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Termínový kalendár pretekov 2022/ vodné lyžovanie za vlekom
Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu

termín vodné lyžovanie za vlekom/cable ski miesto kód

* Trixen Slalom cup 1.kolo Košice, SVK

22.-24.07 Slovak Open Košice Košice, SVK 22SVK001 RC

29.-31.07. Austrian Open Asten, AUT 22AUT004 RC

* Trixen Slalom cup 2 a 3.kolo Košice, SVK

13.-14.08.

20.-21.08.

27.-28.08.

3.-4.09. Si les ian Cup POL 22POL006 RC

* MSR open a juniorov Košice, SVK RC

14.-15.09

22.-25.9. E&A junior and open Championship Weert, NED 22EURO07 RC

* bez termínu

** predbežný termín

aktualizovane dňa: 06.05.2022

CWSF - česká federácia

SZVL - s lovenská federácia

september

august

júl

IWWF - svetová federácia

E&A - európska federácia
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Termínový kalendár pretekov 2022 / wakeboard, wakeskate za vlekom
Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu

termín vodné lyžovanie za vlekom/cable ski miesto kód hom

04.-05.06. Mini wake lake golden trophy BWC, Bratislava

* wake lake golden trophy BWC, Bratislava

* MSR open a juniorov

* E&A junior and open Championship

30.10.-6.11. World  Cable wakeboard and wakeskate ChampionshipsTHA 22IWWF13 5*

* bez termínu

** predbežný termín

CWSF - česká federácia

SZVL - s lovenská federácia

aktualizovane dňa: 06.05.2022

jún

júl

august- september

oktober-november

IWWF - svetová federácia

E&A - európska federácia
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Príloha č. 5 Rozpočet 2022 
 
ROZPOČET 2022 - Návrh

 

prijem návrh spolu SZVW člny vleky wakeboard

Štátna reprezentácia                                       min 25% 19 244,00 35 836,76 4 300,00 12 816,45 13 141,71 5 578,60

reprezentácia na MS a ME,  a pod. open 0,00 6 438,85 5 295,57 1 911,00

reprezentácia na ME juniorov 0,00 6 245,60 7 516,14 3 403,60

Príprava sústredenie A 0,00 0,00 0,00 0,00

Príprava sústredenie B 4 300,00 0,00 0,00 0,00

MTZ, prehliadky, regenerácia 0,00 132,00 330,00 264,00

Iné  Reprezentácia 0,00 0,00 0,00 0,00

Činnosť zväzu                                                  max 15% 11 546,00 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, l icencie 700,00

účtovníctvo,audit,bankové poplatky 1 400,00

iné Zväz 1 500,00

Športovo talentovaná mládež                      min 20% 15 395,00 18 299,00 0,00 5 239,00 9 387,00 3 673,00

CTM rozdelenie na jednotlivé sekcie 4 447,00 7 869,00 3 079,00
CTM - počty závodníkov 13 závodníkov 23 závodníkov 9 závodníkov
Lekárske prehliadky - Len pre reprezentáciu? 792,00 1 518,00 594,00

Ostatná športová činnosť  19 245,00 10 519,00 5 324,00 2 435,00 2 560,00 200,00

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 500,00 0,00 0,00 0,00

diplomacia 500,00 0,00 0,00 0,00

poplatky do medzinárodnej org. IWWF 2 760,00 0,00 0,00 0,00

Poplatky EMS - Licencie 0,00 275,00 600,00 0,00

Antidoping - vzdelávanie 400,00 0,00 0,00 0,00

homologačné poplatky IWWF 0,00 300,00 360,00 0,00

Ostatné 1 164,00 0,00 0,00 0,00

Šport mládež do 23r kluby (74)     min 15% 11 546,00 11 546,00 11 546,00
Trixen Košice 30 závodníkov 5 248,00

BWC 15 závodníkov 2 624,00

KVLVŠ Piešťany 17 závodníkov 2 974,00

KVL AŠK Inter 4 závodníkov 700,00

KVL SNV 0 závodníkov 0,00

Top Športovci príspevok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

VÝDAJE

PRÍJMY A VÝDAJE 76 976,00 82 788,76 27 758,00 20 490,45 25 088,71 9 451,60

ROZDIELPUS   PLUS a navrh -5 812,76

hradené z vlastného účtu 5 812,76

Rozpočet spolu 0,00
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Príloha č. 6 uznesenie 
 
 

U Z N E S E N I E 

Zhromaždenia delegátov SZVW, Piešťany 7.5.2022 

 
 
Uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Miloš Kusý: 
Na Zhromaždení delegátov je prítomných 5 delegátov zo 6 klubov, ktorí disponujú 30 hlasmi 
z celkovo 34 hlasov nasledovne: 
KVL Trixen 13 hlasov, KVLVŠ Piešťany 6 hlasov, Bratislava WAKE Club 6 hlasov, Inter AŠK 
Slovnaft  Bratislava 3 hlasy, VHZ Košice 2 hlasy. 
Neprítomné kluby:  OVL Gransat Košice - 2 hlasy, KVL Sp. Nová Ves -2 hlasy  IKE 0 hlasov 

Zhromaždenie delegátov SZVW po prerokovaní všetkých bodov programu: 

 
A) schvaľuje: 
1. Program Zhromaždenia delegátov 
2. Voľbu a zloženie, návrhovej komisie, mandátnej komisie. 
3. Vyhodnotenie najlepších  športovcov za rok 2021 
4. Návrh rozpočtu na rok 2022 
5. Kalendár pretekov a návrh výjazdov reprezentácie na rok 2022. 
6. Účtovnú závierku za rok 2021  
 

 
B) berie na vedomie: 
1. Správy o činnosti SZVW a jednotlivých komisií za rok 2021 prednesené nasledovne: 
a. Sekcia člny – Marek Mlynek, 
b. Sekcia vleky – Alexander Vaško, 
c. Sekcia wakeboard –Maroš Tuhovčák 
d. Komisia rozhodcov – Elena Kunert, 
e. Správu o hospodárení – Denisa Oravcová, 
f. Správu Kontrolóra SZVW – Miloš Kusý. 
 
 

C) ukladá: 
1. Jednotlivým klubom - hľadanie nových športových odborníkov. 
2. Predsedníctvu nadefinovať spôsob povinnej prezentácie jednotlivých výjazdov 
a úspechov športovcov na akciách podporovaných SZVW    
 
 
 
 
Piešťany,  7.5.2022 
Za návrhovú komisiu: 
 
 
 
............................  ............................. ............................. 
Miloš Kusý  Denisa Oravcová Maroš Tuhovčák 
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