
Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu 
                                                                 Slovak Waterski & Wakeboard Federation 
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tel., mobil: +421 905 712 730, e-mail: waterski@waterski.sk; www.waterski.sk 

 

 
Zápis zo zasadnutia P SZVW 

zo dňa 04.11.2022 
Piešťany, Sládkovičova 10 

 
 
Prítomní: Oravec Ivan , Alexander Vaško, Marek Mlynek, Richard Kolozsi 
 Denisa Oravcová- gen.sekret. 
Neprítomní - ospravedlnení: Elena Kunert, Miloš Kusý 
 

 
Z počtu 5 členov Predsedníctva SZVW sú  prítomní 4 členovia a teda predsedníctvo SZVW je 
uznášania schopné. 
 

Navrhovaný program: 
 
1. Kontrola úloh  
2. Uznesenia 
3. Vyúčtovanie PUŠ  2022 
4. Zhodnotenie sezóny 2022 
5. Rôzne 
 

 

Predseda SZVW Mgr. Alexander Vaško v úvode privítal prítomných a poďakoval všetkým 

za úspešnú reprezentáciu na významných súťažiach ako aj za prácu ktorú vykonali 
v rámci sekcií a komisií. 
 
K bodu 1/ Kontrola úloh, schválenie programu 
 

Schválenie programu : Predsedníctvo SZVW schválilo návrh programu 4. zasadnutia 
Predsedníctva SZVW. 
Hlasovanie / Za:4 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 

Schválenie zapisovateľa : Predsedníctvo SZVW schválilo zapisovateľa 4. zasadnutia 

Predsedníctva SZVW generálneho sekretára Denisu Oravcovú. 
Hlasovanie / Za:4 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
Kontrola úloh: 
 
Splnené:  z predchádzajúceho zasadnutia  Predsedníctva SZVW 
Úloha 01/002/22: 
Pripraviť návrh rozpočtu na medzinárodné významné podujatia a  sústredenia. 
Úloha 02/002/22: 
Nahrať do EMS systému domáce preteky.  
 
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 
  

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.  

 

UZN 01/2022- schválilo príspevky pre kluby na organizáciu pretekov  
 

UZN 02/2022- schválilo rozdelenie 15% príspevku z Ministerstva školstva SR medzi kluby 

na základe počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v  sume 11 547 eur takto:  
▪ Klub vodného lyžovania a vodných športov Piešťany: 2 974,00 EUR  

▪ Klub AŠK Inter Bratislava: 700,00 EUR  

▪ Klub vodného lyžovania Trixen Košice: 5249,00 EUR  

▪ Bratislava Wake Club:  2624,00 EUR 

 UZN 03/2022- schválilo prerozdelenie celkovej finančnej čiastky CTM 15 374 Eur  pre 
jednotlivé sekcie: 
 

a)  Sekcia ČLNY- 5240 Eur 

b)  Sekcia Vleky- 9 387 Eur 
c) Sekcia wakeboard- 3 673 Eur 

 

UZN 04/2022- schválilo plán rozpočtu na rok 2022. 

 
UZN 05/2022- schválilo návrhy reprezentačných výjazdov aj nominácie. 

 

UZN 06/2022- schválilo návrhy najlepších športovcov za rok 2021 za jednotlivé sekcie a návrh 
zoznamu športovcov zaradených do CTM SZVW. 

 

 

K bodu 3 : Vyúčtovanie príspevku uznanému športu na rok 2022 
 
GS informoval predsedníctvu o čerpaní PUŠ 2022 k dnešnému dňu ako aj prehľad odovzdaných 

vyúčtovaní za jednotlivé akcie. 

 

 Predsedníctvu SZVW bola predložená žiadosť o úhradu nákladov vynaložených na 

neoficiálny tréning pred ME open za člnom v sume 620 eur. 
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Za :4  proti: 0, zdržal sa :0 

 

UZN 07/2022: P SZVW- schválilo žiadosť o refundáciu / preplatenie nákladov vynaložených 

na tréning pred ME open člny v sume 620 eur. Čiastka je hradená z rozpočtu z položky 
Reprezentácia. 
 
 Predsedníctvu SZVW bola predložená žiadosť o refundáciu/úhradu nákladov vynaložených 

na tréningový pobyt športovcov zaradených medzi talentovanú mládež, ktoré bolo 

realizované prostredníctvom klubu vodného lyžovania a vodných športov Piešťany a Klubu 

Trixen Košice a konalo sa 13.-21.4.2022 v Recette v ITA. V celkovej sume 5826,71 eur.  

Za :4  proti: 0, zdržal sa :0 
 
UZN 08/2022: P SZVW- schválilo žiadosť o refundáciu / preplatenie nákladov vynaložených 

na tréningový pobyt športovcov zaradených medzi talentovanú mládež, ktoré sa konalo 13.-
21.4.2022 v Recette v ITA. V celkovej sume 5826,71 eur. 
 
 Predsedníctvu bolo predložené na schválenie vyúčtovanie výjazdu ME juniorov  sekcia 

wakeboard za vlekom v sume 5124,99 eur , ktoré bolo oproti rozpočtu navýšené o 1721,39 

eur. A taktiež požiadavka preplatenia   finančných nákladov spojených s Majstrovstvami 

sveta juniorov vo wakeboarde, ktoré sa koná  v Thajsku,  kde boli nominované sekciou dve 

pretekárky plus doprovod – predpokladaná suma výdavkov: 5500 eur. 

Za :4  proti: 0, zdržal sa 

 

UZN 09/2022:  P SZVW schválilo vyúčtovanie výjazdu ME juniorov v sume 5124,99 eur , ktoré 
bude hradené z rozpočtovej položky CTM sekcia wakeboard a výjazd a úhradu nákladov 

spojených s Majstrovstvami sveta juniorov vo wakeboarde. 
 
GS požiadal prítomných o doručenie výdavkov, vyúčtovaní  v čo najkratšom čase na 
sekretariát. 

  
Úloha 03/002/22:  Doručiť vyúčtovania a náklady na preplatenie na sekretariát SZVW. 
Z. všetky sekcie,kluby, členovia     T: 20.12.2022 
 

K bodu 6 Rôzne  
 GS informoval o vypočítanom percentuálnom podiely na výpočet príspevku uznanému 

športu na rok 2023. Je zverejnený na stránke Ministerstva školstva. Žiaľ aj napriek 
medailovým úspechom na významných súťažia máme podiel nižší čo je spôsobené aj 
premennou : popularita, ktorá je vo vzorci a v našom športe veľmi nízka. 

 GS informoval, že Elena Kunert sa v novembri zúčastní na medzinárodnom councile 

v Londýne. 
 Diskutovalo sa o očakávanom zvýšení energií 
Predseda zväzu poďakoval členom predsedníctva za účasť. 
 

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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