
Zápisnica  

z riadnej konferencie Slovenského zväzu vodného motorizmu, ktorá sa 

konala dňa 19.06.2021 v Piešťanoch 

 

Riadna konferencia Slovenského zväzu vodného motorizmu, so sídlom: Trnavská cesta 29, 832 84 Bratislava  

3, IČO: 00681768 (ďalej len „SZVM“) bola výkonným výborom SZVM (ďalej len „VV SZVM”) stanovená 

na 19. jún 2021 do priestorov Klubu vodného motorizmu a vodných športov  v Piešťanoch so začiatkom               

o 15:00 hod., aby prerokovala a rozhodla o záležitostiach uvedených v tomto programe zasadnutia: 

 

Program zasadnutia riadnej konferencie SZVM: 

1.) Otvorenie a voľba pracovných komisií (mandátovej, návrhovej, volebnej),  

2.) Správa predsedu SZVM o činnosti zväzu za rok 2020 

3.) Správy jednotlivých predsedov športovo technických komisií 

4.) Správa o hospodárení 

5.) Správu o stave majetku SZVM 

6.) Správa revíznej komisie 

7.) Návrh rozpočtu SZVM na rok 2021 

8.) Návrh kategórii a športového kalendára 

9.) Návrh na prijatie právnickej osoby Obč. združenie Jettsurf 

10.) Diskusia a rôzne 

11.) Voľby revíznej komisie 

12.) Návrh uznesení. 

13.) Záver. 

 

1.) Otvorenie  konferencie a voľba pracovných komisií 

Predseda SZVM Marián Jung privítal všetkých prítomných hostí, informoval  prítomných o skutočnosti, že 

pozvánka na konferrenciu bola zaslaná všetkým klubom a oddielom SZVM a otvoril  konferenciu  delegátov  

oddielov a klubov.  Predseda SZVM skonštatoval, že konferencia SZVM bola zvolaná v súlade so stanovami 

SZVM v zmysle čl. 6 ods. 8 písm. a) stanov SZVM.  Predseda SZVM vyzval podpredsedu SZVM Rastislava 

Čulíka a poveril ho vedením  konferencie  SZVM a ktorý sa následne ujal slova. 

Podpredseda SZVM oznámil, že o návrhoch na schválenie pracovných komisií konferencie SZVM sa bude 

hlasovať verejným hlasovaním. Na schválenie navrhnutých členov pracovných komisií konferencie je podľa 

Rokovacieho poriadku SZVM potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných delegátov.  

Podpredseda SZVM informoval prítomných o navrhnutých členoch jednotlivých komisií a následne  

predstavil zloženie týchto komisií:  

- Mandátová komisia (Ľ. Majerčíková , M. Bazinský, ml.), 

- Návrhová komisia (J. Fencl, D. Ružička.), 

- Volebná komisia (L. Herbanský, E. Šíra). 

Podpredseda SZVM vyzval delegátov na pripomienkovanie návrhu, resp. o jeho pozmeňujúce návrhy. 

Podpredseda SZVM vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o tomto návrhu.  

Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 27  

Hlasovalo za: 27  

Hlasovalo proti: 0  



Zdržalo sa hlasovania: 0  

Nehlasovalo: 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Podpredseda SZVM následne po skontrolovaní prezenčnej listiny spoločne s členmi mandátovej komisie 

SZVM skonštatovali, že riadna  konferencia  je uznášaniaschopná , nakoľko z celkového počtu tridsaťšesť 

(36) delegátov s právom hlasovať bolo prítomných  dvadsaťsedem(27) delegátov, čo predstavuje 75%  účasť. 

 

Za zapisovateľa  zápisnice  bola navrhnutá Ľ. Majerčíková. 

Overovateľ : E.Šíra, M.Bazinský ml. 

 

Podpredseda SZVM vyzval delegátov na pripomienkovanie návrhu, resp. o jeho pozmeňujúce návrhy. 

Podpredseda SZVM vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o tomto návrhu.  

Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 27  

Hlasovalo za: 27  

Hlasovalo proti: 0  

Zdržalo sa hlasovania: 0  

Nehlasovalo: 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Podpredseda SZVM informoval prítomných delegátov, že program konferencie, ktorý bol delegátom 

predložený, bol vytvorený na základe návrhov výkonného výboru. Ďalej informoval, že do začatia  riadnej 

konferencie nebol doručený návrh na doplnenie, resp. vypustenie bodov programu konferencie. 

14.) Otvorenie a voľba pracovných komisií (mandátovej, návrhovej, volebnej),  

15.) Správa predsedu SZVM o činnosti zväzu za rok 2020 

16.) Správy jednotlivých predsedov športovo technických komisií 

17.) Správa o hospodárení 

18.) Správu o stave majetku SZVM 

19.) Správa revíznej komisie 

20.) Návrh rozpočtu SZVM na rok 2021 

21.) Návrh kategórii a športového kalendára 

22.) Návrh na prijatie právnickej osoby Obč. združenie Jettsurf 

23.) Diskusia a rôzne 

24.) Voľby revíznej komisie 

25.) Návrh uznesení. 

26.) Záver. 

 

Podpredseda SZVM vyzval delegátov na pripomienkovanie návrhu, resp. o jeho pozmeňujúce návrhy. 

Podpredseda SZVM vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o tomto návrhu.  

Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 27  

Hlasovalo za: 27  

Hlasovalo proti: 0  

Zdržalo sa hlasovania: 0  

Nehlasovalo: 0  



 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

2.) V tomto bode  predseda SZVM Marián Jung oboznámil všetkých prítomných so správou o činnosti zväzu 

za rok 2020. V správe zhodnotil činnosť jednotlivých športovo-technických komisií,  prácu s mládežou 

a opísal aj organizáciu usporiadaných pretekov v minulom roku, ktorý bol nielen pre všetkých športovcov 

z dôvodu COVID -19 náročný a mnohé športové podujatia boli zrušené. Ďalej v správe stručne zhrnul 

získavanie finančných prostriedkov z rôznych zdrojov pre zväz. Prítomných informoval, že celé znenie správy 

bude zverejnené na webovej stránke SZVM. 

 

3.) Podpredseda SZVM vyzval jednotlivých predsedov športovo-technických komisií, aby predniesli svoje 

správy o činnosti. Postupne prítomných delegátov konferencie informovali a svoje správy predniesli: 

- p. M. Jankovič oboznámil so správou o činnosti nerýchlostnej komisie, 

- p. L. Herbanský  oboznámil prítomných so správou o činnosti  rýchlostnej komisie, 

- p. M. Majerčík oboznámil všetkých o činnosti komisie pre mládež, 

- p. J. Baláž st. oboznámil prítomných o činnosti komisie pre vznášadlá, 

- p. M. Lámy sa ospravedlnil z účasti na konferencie z dôvodu účasti na pretekoch , ale správu o činnosti 

komisie  vodné skútre  doručil predsedovi SZVM, ktorý  následne prítomných so správou oboznámil. 

Predsedovia jednotlivých komisií sa zhodli na tom, že rok 2020 bol veľmi náročný a mnoho pretekov bolo 

preložených alebo dokonca aj zrušených, napriek tomu sú radi, že sa podarilo zorganizovať viaceré preteky 

na Slovensku. Znenie jednotlivých  správ  bude zverejnené na webovej stránke SZVM. 

4.) Pán J. Kubíček v tomto bode prítomných informoval  so Správou o hospodárení za rok 2020, v ktorej 

zadefinoval príjem finančných prostriedkov s predpísaným minimálnym čerpaním na mládež do 23 

rokov, talenty, reprezentáciu , príspevky uznanému športu, finančné prostriedky na Top team, odmeny 

pre športovcov ako aj prevádzku. Stručne popísal výdavky, ktoré boli zamerané hlavne na materiálno-

technického zabezpečenia  SZVM, a to konkrétne zakúpením:  bójí, vlajok, vysielačiek, PC, tlačiareň. 

Zabezpečili sa odevy pre reprezentáciu, pravidlá UIM, ďalej sa usporiadali jednotlivé kolá Slovenského 

pohára a M-SR pre jednotlivé súťažné kategórie .  

Z dotácie z ŠOV SR sa využili finančné prostriedky na základe zmluvy na nákup člnov a motorov. 

           Na záver správy p. Kubíček informoval prítomných o finančných prostriedkoch na účte v SLSP, kde                            

           sú finančné prostriedky hlavne za členské príspevky, licencie, 2% zo zaplatenej dane.  Znenie správy  

           bude zverejnené na webovej stránke SZVM. 

 

 

5.) Rovnako aj v tomto bode mal slovo p. J. Kubíček, ktorý predniesol prítomným Správu o stave majetku 

SZVM, kde zadefinoval majetok nasledovne: 

- Motory kategórií GT 30, F4, GP2, F500 GRM, F500 VRP a pre C4-C5 v celkovej hodnote 30 363,22 

eur, 

- Člny kategórie FF C1-C3 a FF C4-C5 v celkovej hodnote 5 000,00 eur, 

- Bóje pre FF a pre rýchlostné súťaže v celkovej hodnote    2 300,00 eur, 

- Sada vlajok                                                                             455,04 eur,  

- Závesnýlodný motor Mercury 9,9   v hodnote                    2 400,00 eur. 

Všetok vyššie uvedený majetok bol nadobudnutý v rokoch 2017 a 2020. 

Ďalší majetok SZVM sú: laminátové člny JT 15 a JT 30, ktoré sú už vyradené a zostatkovú hodnotu majú 

0,00 eur.  

      Používa sa aj hmotný  majetok, ktorý je neevidovaný –  sada štátnych vlajok a sada bójí (10 ks žltých, 10    

      ks červených, 6 ks oranžových, 6 ks bielych + 5 ks duší, ale nie je známe koľko bójí je funkčných.  SZVM  



      má aj putovný pohár, ktorý je v úschove u víťaza za príslušný rok. Celé znenie správy bude zverejnené na  

      webovej stránke SZVM. 

 

 

6.) So správou  revíznej komisie prítomných oboznámila p. Ľ. Majerčíková. Ďalší  členovia RK (Ingrid 

Bošková a Ing. AndreaPolková) sa ospravedlnili.   

Delegátom uviedla, že  RK sa zamerala na kontrolu vykazovania oprávnených výdavkov v zmysle 

pokynov MŠVVaŠ SR, zaúčtovanie výdavkov z jednotlivých dotácií a prekrývanie sa výdavkov 

v rámci jednotlivých zmlúv.   V závere podotkla, že  stanovené úlohy, ktoré boli na poslednej 

konferencii prijaté sú vo väčšej miere splnené. Informovala o skutočnosti, že na aktualizácii stanov sa 

pracuje. Po predložení správy sa ozval p. J. Fencl, ktorý mal k správe jednu pripomienku ohľadom 

pravidiel OZ JET SURF. P. Majerčíková vysvetlila, že OZ Jett Surf síce predložil pravidlá, ale len 

v českom jazyku. Do rozhovoru sa pripojil aj predseda SZVM M. Jung, ktorý informoval delegátov 

konferencie, že OZ Jett Surf doložia preklad týchto pravidiel v najbližšom možnom termíne. Znenie  

správy RK  SZVM bude k nahliadnutiu na webovej stránke SZVM. 

  

7.) Predseda SZVM a p. J. Kubíček oboznámili prítomných o Návrhu rozpočtu SZVM na rok 2021. 

Pripomenul všetkým, že návrh rozpočtu bol všetkým delegátom zaslaný elektronicky. V rozpočte sú 

zahrnuté jednotlivé položky pre organizáciu pretekov FF, rýchlostné súžaže – talent. športovci, 

reprezentáciu, Top team a aj výdavky na správu a prevádzku ( napr. poistenie, UIM, vyhodnotenie).  

 

Podpredseda SZVM vyzval delegátov na pripomienkovanie návrhu, resp. o jeho pozmeňujúce návrhy. 

Podpredseda SZVM vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o tomto návrhu.  

Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 27  

Hlasovalo za: 27  

Hlasovalo proti: 0  

Zdržalo sa hlasovania: 0  

Nehlasovalo: 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

8.) S návrhom kategórii a športového kalendára boli prítomní delegáti konferencie oboznámení,                            

pri zostavovaní  kalenára sa vychádzalo z kalendára  naplánovaných pretekov UIM. Vzhľadom na 

pretrvávajúcu situáciu  môže nastať nejaká zmena (formou zrušenia alebo preloženia termínu a miesta 

pretekov). Takáto zmena sa v prípade potreby zapracuje do nášho kalendára.   

 

Podpredseda SZVM vyzval delegátov na pripomienkovanie návrhu, resp. o jeho pozmeňujúce návrhy. 

Podpredseda SZVM vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o tomto návrhu.  

Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 27  

Hlasovalo za: 27  

Hlasovalo proti: 0  

Zdržalo sa hlasovania: 0  

Nehlasovalo: 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

9.) Predseda SZVM Marián Jung prítomných delegátov o návrhu na prijatie právnickej osoby Obč. 

združenie JettSurf, ktorého pretekári momentálne reprezentujú a už aj reprezentovali SZVM v 

Jedovniciach , boli im vydané aj licencie. 

 



Podpredseda SZVM vyzval delegátov na pripomienkovanie návrhu, resp. o jeho pozmeňujúce návrhy. 

Podpredseda SZVM vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o tomto návrhu.  

Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 27  

Hlasovalo za: 27  

Hlasovalo proti: 0  

Zdržalo sa hlasovania: 0  

Nehlasovalo: 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

10.) V bode diskusia a rôzne sa prítomným delegátom predniesol návrh na niektoré zmeny predpísaných 

poplatkov SZVM. Jednou zo zmien bolo zvýšenie členského príspevku zo sumy 3,50 na 5,00 eur. Do 

diskusie sa zapojili p. J.Fencl, A. Henz a M. Jung, ktorý vysvetlil prítomným, že príspevky sa neriešili 

už niekoľko rokov. M. Bazinský informoval aj o zmene v poplatkoch za medzinárodnú licenciu, ktorej 

poplatok sa bude znižovať.   Na základe vzájomnej diskusie sa pristúpilo k hlasovaniu o tomto návrhu. 

 

Podpredseda SZVM vyzval delegátov na pripomienkovanie návrhu, resp. o jeho pozmeňujúce návrhy. 

Podpredseda SZVM vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o tomto návrhu.  

Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 27  

Hlasovalo za: 27  

Hlasovalo proti: 0  

Zdržalo sa hlasovania: 0  

Nehlasovalo: 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

V tomto bode sa diskutovalo aj o problematike nedostatku rozhodcov na pretekoch, kde niektoré kluby 

požiadali o zorganizovanie školenia pre rozhodcov. 

 

Diskutovalo sa aj o plánovaných pretekoch  ME vznášadiel, ktoré sa budú konať 14.-15.8.2021 

v Piešťanoch. Diskusiu začal J. Baláž st., ktorý chcel od prítomných delegátov žiadal informácie, kto 

sa pretekov zúčastní, nakoľko sa tieto majstrovstvá spájajú so SP rýchlostných člnov. 

 

11.) Podpredseda SZVM informoval prítomných, že obdobie revíznej/kontrolnej komsie končí a je 

potrebné zvoliť novú komisiu. Následne vyzval  členov  volebnej komisie, aby  rozdali prítomným 

delegátom  lístočky s menami  kandidátov navrhnutých do novej RK. Následne prebehli  voľby revíznej 

komisie. Po odovzdaní lístočkov sa odobrala volebná komisia a spočítala  hlasi navrhnutým 

kandidátom. Za jednotlivých  kandidátov hlasovali prítomní delegáti nasledovne: 

- Vladimír Slaný ml. (21 hlasov), 

- Ingrid Bošková (20 hlasov),   

- Ľubica Majerčíková (18 hlasov), 

- Peter Jankovič  (15 hlasov). 

Na základe výsledkov volieb  do RK boli  zvolení prvý traja  z navrhnutých  kandidátov.  

 

Podpredseda SZVM vyzval delegátov na pripomienkovanie návrhu, resp. o jeho pozmeňujúce návrhy. 

Podpredseda SZVM vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o tomto návrhu.  

Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 27  

Hlasovalo za: 27  

Hlasovalo proti: 0  

Zdržalo sa hlasovania: 0  



Nehlasovalo: 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

Na záver sa v diskutovalo o potrebe zväzu mať kontrolóra. Nakoľko je potrebné túto skutočnosť overiť, 

dohodli sa prítomní delegáti konferencie na overení tej informácie formou úlohy pre predsedu SZVM.  

 

12.) Návrh uznesení. 

 

Konferencia SZVM berie na vedomie: 

- Správu  činnosti zväzu za rok 2020 

- Správy jednotlivých predsedov športovo technických komisií 

- Správu revíznej komisie 

- Správu volebnej komisie 

 

Konferencia SZVM berie na vedomie a schvaľuje: 

 

- Správu o hospodárení 

- Správu o stave majetku SZVM 

 

Konferencia SZVM schvaľuje: 

- Návrh rozpočtu SZVM na rok 2021 

- Návrh kategórii a športového kalendára 

- Návrh na prijatie právnickej osoby Obč. združenie Jettsurf 
 

Konferencia SZVM ukladá: 

 

- pripraviť a uskutočniť rokovanie s novoprijatou skupinou pretekárov Jjettsurf s cieľom  dokončenia 

prác na slovenskom znení športovo technických  pravidiel tejto kategórie  

 

Termín:  01. august 2021                   Zodpovedný: predseda SZVM a VV SZVM 

 

- pripraviť list na. Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu v súvislosti s nevyjasnenou otázkou 

nutnosti existencie hlavného kontrolóra SZVM 

 

     Termín: 01.december  2021              Zodpovedný: predseda SZVM 

 

- predsedom oddielov a klubov nahlásiť záujemcov o prácu rozhodcov VV SZVM, s cieľom 

uskutočnenia školení nových rozhodcov 

 

Termín:  01. august 2021                                    Zodpovední: predsedovia klubov a oddielov 

 

 

 

13.) Na záver sa podpredseda  R. Čulík a predseda SZVM  M. Jung poďakovali prítomným delegátom 

konferencie za účasť na dnešnej konferencii a poprial veľa športových úspechov. 

 

 

 

 

 


