
Správa o činnosti Slovenského zväzu vodného motorizmu za rok 2019 
 
Vážení športoví priatelia, vážené dámy, vážení páni! 

Dovoľte, aby som privítal  všetkých zástupcov klubov na dnešnej Konferencii Slovenského 
zväzu vodného motorizmu a predniesol správu o činnosti za rok 2019.  
Hodnotenie činnosti po  komisiách VV SZVM budú prezentovať predsedovia jednotlivých 
komisií.  
 
V roku 2019 organizačné fungovanie nášho zväzu zabezpečoval Výkonný výbor SZVM v počte 
7 členov a 3 členovia Kontrolnej Komisie.  VV SZVM sa stretáva pravidelne raz do mesiaca, 
zápisnice z neho sú vždy posielané členom VV, klubom, a sú zverejnené na webovej stránke. 
Z pohľadu práce  komisií môžeme konštatovať, že funkčnosť sekcií je  na veľmi dobrej úrovni. 
Čo sa týka  komisií, štandardne kvalitne pracuje  komisia detí a mládeže, komisia 
rýchlostných, nerýchlostných člnov, skútre a vznášadlá.  
 
 
 
 
Špecifické úlohy na rok 2019 
Na rok 2019 sme prijali  dve nasledujúce špecifické úlohy: 
 
1. Zabezpečiť účasť reprezentačných výberov na vrcholných svetových podujatiach (MS, 

ME,), podľa finančných a materiálových možností zväzu. 
 

 V sezóne 2019 sa okrem domácich podujatí naši športovci zúčastnili majstrovstiev 
sveta a Európy v rôznych disciplínach.  Jaroslav Baláž v kategórii vznášadiel FS v seriáli 
ME získal zlato a v kat. F50 3. miesto. Mário Lamy  priviezol z USA v kategórii vodných 
skútrov amateur runaboat ss striebornú medailu. Robert Hencz  vybojoval dve 
bronzové medaily na ME v kategóriach F500 a F700.  Vo výborných výsledkoch 
pokračoval aj Marian Jung, ktorý svoju medailovú zbierku  rozšíril o ďalšiu medailu v 
seriáli MS Formula 500, kde získal striebro.  
Na juniorských MS a ME FF konané v  Petrohrade/ Rusko  sa Slovenský tím zúčastnil 
v zložení : 
Ella Jung,  Nina Majerčíková, Šimon Jung, Oliver Šíra a Barbara Nikolett Bazinská.   
 
 
 
Juniorské  MS Petrohrad/ Rusko - 
 
Ella Jung   9. miesto manevring a 12. miesto slalom 
Nina Majerčíková  7. miesto manevring a  6. miesto slalom 
Šimon Jung   6. miesto manevring a 6. miesto slalom 
Oliver Šíra 11. mieste manevring a 9. miesto slalom 
Barbara Nikolett Bazinská  13. mieste manevring a 16. miesto slalom 
 
 



 
Juniorské  ME Petrohrad/ Rusko - 
 
Ella Jung   14. miesto slalom 
Nina Majerčíková  9. miesto slalom 
Šimon Jung   9. miesto slalom 
Oliver Šíra 6. miesto slalom 
Barbara Nikolett Bazinská  15. miesto slalom 
 
Tieto juniorské MS a ME môžeme hodnotiť ako dobré, a začína sa tvoriť stabilný tím. 
Tu je ozaj vidno, že práca z mládežou prináša ovocie, ale úlohou do budúcna isto 
bude pripraviť deti aj do ostatných kategórií, aby sme mohli zabojovať aj v kategórii 
tímov. 
 
 
Kat. GT15 ME Rendsburg/Nemecko- 
             Šimon Jung 10. miesto, Nina Majerčíková 9. miesto B finále  
 
Mladí pretekári v zložení Vladimír Slaný ml, Oliver Šíra, Šimon Jung a Nina 
Majerčíková sa úspešne zúčastňovali medzinárodných pretekov v zahraničí, kde 
nielen zbierali potrebné skúsenosti, ale aj úspešne reprezentovali Slovensko.  
Môžem konštatovať, že táto úloha bola úspešne splnená. 
 
V tomto prípade, práca z mládežou a postupný prechod z kategórie Future do 
rýchlostných tried hodnotím, ako veľmi dobrú, a je to zároveň pozitívna správa do 
budúcnosti vodného motorizmu na Slovensku. 
 

V kategórii  nerýchlostných pretekov : V priebehu roku 2019 prebehlo  8 kôl Slovenského 
pohára, jedno kolo MSR , Modrá stuha Dunaja a Ľadová plavba, no bohužiaľ na úrovni MS a ME 
sme opäť nemali žiadnych zástupcov. 

 
Čo sa týka  rýchlostných súťaží M SR, našou snahou bolo zachovať počet podujatí, čo sa vo 

veľkej miere podarilo a 5. kôl M SR je slušná bilancia. Počet rýchlostných pretekárov nám  

stúpa, a to zásluhou už spomínanej   dobrej prace s mládežou. Kategória Veterán sa stala už 

pevným článkom našich súťaži,  a stroje ktoré majú k dispozícii obdivuje nielen odborná 

verejnosť. 

V kategórii vznášadlá v sezóne 2019  sme organizovali dve kola M SR. 

V kategórii Future deti a mládež do 18. rokov sa podarilo zorganizovať dvojdňové M SR a 2. 

kola SP. 

 

     

 



2. Doplniť stránku www.szvm.sk / výsledky jednotlivých podujatí, správy komisií. 

Táto úloha bola splnená a informácie priebežne doplnené.  
Priebežne boli doplnené všetky potrebné dokumenty, ktoré boli aj v podmienkach 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. 

 
 
 
 
a/ Trvalé úlohy 

1. Zabezpečiť účasť reprezentačných výberov na vrcholných svetových podujatiach (MS, 

ME,), podľa finančných a materiálových možností zväzu. 

2. Systémová propagácia SZVM, a  športov voči verejnosti, ako vo vzťahu k vrcholovému, tak 

i masovému športu. Jej využitie pri hľadaní spôsobov spolupráce s možnými reklamnými 

partnermi SZVM. 

3. Podpora práce a športovej činnosti s deťmi a mládežou, podpora talentovaných 

jednotlivcov. Účinná podpora na klubovej úrovni. 

4. Spolupráca s významnými športovými a spoločenskými subjektmi, ako SOŠV, NŠC, KŠZ a 

pod. 

5. Špecifická podpora  tvorby s cieľom zabezpečiť kvalitu domácich súťaží  a postupné 

pokrytie územia SR  vodnými pretekárskymi trasami. 

6. Vytváranie podmienok pre postupný dlhodobý rozvoj členskej základne SZVM. 

Konferencia SZVM žiada členské subjekty SZVM, aby dosiahli minimálne 30 % podiel mládeže 

na svojej členskej základni. 

7. Rozvíjať súčasnú štruktúru súťaží vo všetkých druhoch vodnomotoristických kategóriách s 

dôrazom na oblastnú úroveň, špecifická podpora rozvoja regionálnych súťaží a aktivít. 

8. Urobiť maximum pre postupné zvyšovanie podielu vlastných príjmov na všetkých 

úrovniach zväzu. 

9. Rozvíjať systém klubových  súťaží. Pokúsiť sa zabezpečiť, aby klubové kolá postupne 

prebehli v každom okrese, kde sa nachádza členský klub SZVM, ale aj v ďalších regiónoch SR. 

 
Záverom správy sa chcem  poďakovať organizátorom podujatí a všetkým, ktorí v 

akejkoľvek forme prispeli k tomu, že dnešná správa o činnosti SZVM za rok 2019 má 
pozitívny charakter. Veľká vďaka patrí aj končiacemu výkonnému výboru za vykonanú  prácu.  
 

http://www.szvm.sk/

