
U z n e s e n i e 

z konferencie delegátov oddielov a klubov SZVM 

konanej dňa 19.06,2021 v Piešťanoch 

 

Konferenciu  delegátov otvoril predseda SZVM Marian Jung a viedol podpredseda SZVM 

Rastislav Čulík 

Konferencia jednomyseľne schválila pracovný program: 

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. 

a zloženie mandátovej (Majerčíková, Bazinský), návrhovej komisie (J. Fencl, D. Ružička.) 

a volebnej komisie (Herbanský, Šíra) za 27, proti 0 

 Konferencia po prerokovaní jednotlivých bodov programu 

1) berie na vedomie 

a) správu o činnosti zväzu za roky 2020 

b) správu o činnosti ŠTK rýchlostných motorových člnov, mládeže ,nerýchlostných 

mot. člnov, vznášadiel a vodných skútrov 

c) správu revíznej komisie, s pripomienkami 

d)   správu volebnej komisie 

2) schvaľuje: 

a) správu o hospodárení 27za 0 proti 

b) správu o stave majetku 27 za 0 proti 

c) návrh rozpočtu na rok 2021 v pomere hlasov 27 za 0 proti; 

d) návrh kategórií a športového kalendára, za 27 za 0 proti 

e) návrh na zmenu výšky členského príspevku SZVM na 5 EUR 27 za 0 proti 

f) náavrh na zmenu výšky medzinárodnej licencie na 50 EUR /rok 27 za 0 proti 

g) prijatie právnickej osoby  Občianske združenie Jettsurf za člena SZVM  27 za 0 proti 

h) správu volebnej komisie. Do revíznej komisie boli zvolení I. Bošková, počtom hlasov 20         

Ľ. Majerčíková počtom hlasov 18, V. Slaný počtom hlasov 21 

 

3) Ukladá výkonnému výboru SZVM: 

 

a)  pripraviť a uskutočniť rokovanie s novoprijatou skupinou pretekárov Jettsurf s cieľom  

dokončenia prác na slovenskom znení športovo technických  pravidiel tejto kategórie. 

Termín:01. august 2021 

Zodpovedný : VV SZVM 

 



b)  pripraviť list na. Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu v súvislosti s 

nevyjasnenou otázkou nutnosti existencie hlavného kontrolóra SZVM 

Termín: 01.12.2021 

Zodpovedný: Predseda VV SZVM 

            c)    predsedom oddielov a, klubov nahlásiť záujemcov o prácu rozhodcov VV SZVM. 

s cieľom uskutočnenia školení nových rozhodcov. 

 

Termín 01.08.2021 

Zodpovední: Predsedovia klubov a oddielov 

 

Uznesenie konferencie bolo  schválené počtom hlasov: 27 za 0 proti 

Z celkového počtu delegátov 36 sa konferencie zúčastnilo 27 delegátov. Konferencia bola 

uznášania schopná. 

V Piešťanoch 19.06.2021 

Zapísal Juraj Fencl, Daniel Ružička 

 


