
U z n e s e n i e 

z konferencie predsedov oddielov a klubov SZVM 

konanej dňa 04.07,2020 v Bratislave 
 

Konferenciu  predsedov otvoril a viedol podpredseda SZVM Rastislav Čulík. 

Konferencia jednomyseľne schválila pracovný program s doplnkami: 

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

2.) Správa povereného predsedu SZVM o činnosti zväzu za rok 2019 

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 2020 

8.) Návrh kategórii a športového kalendára 

9.) Návrh na prijatie právnickej osoby Združenie vodných skútrov 

10.) Diskusia a rôzne 

11.) Voľby predsedu SZVM a výkonného výboru SZVM 

12.) Návrh uznesení. 

13.) Záver. 

a zloženie mandátovej (Herbanský, Baláž), návrhovej komisie (J. Fencl, Kapičiak.) a volebnej 

komisie (Majerčíková, Slezáková, Šíra) 

 Konferencia po prerokovaní jednotlivých bodov programu 

1) berie na vedomie 

a) správu o činnosti zväzu za roky 2020 

b) správu o činnosti ŠTK  mládeže, nerýchlostných mot. člnov, a vznášadiel 

c) správu revíznej komisie 

d)   správu volebnej komisie 

2) schvaľuje: 

a) správu o hospodárení 38 za 0 proti 

b) správu o stave majetku 38 za 0 proti 

c) návrh rozpočtu na rok 2020 v pomere hlasov 34 za 4 proti; 

d) návrh zmluvy s SOŠV o refundácii výdavkov  38 za 0 proti 

e) návrh kategórií a športového kalendára, za 38 za 0 proti 

f) návrh na zmenu účtu na, ktorý sa budú zasielať členské príspevky38 za 0 proti 

g) prijatie právnickej osoby  Združenie vodných skútrov za člena SZVM  38 za 0 proti 

 

3) Ukladá výkonnému výboru SZVM: 

 

- a)  pripraviť a uskutočniť rokovanie so skupinou pretekárov v novej 

kategórii jettsurf s výhľadom na ich prijatie do zväzu 

Termín:august 2020 

Zodpovedný : VV SZVM 

 

- b)  prehodnotiť stanovy SZVM s cieľom zapracovania aktuálnych 

poznatkov z konferencie.  

Termín: 31.12.2020 

Zodpovedný: VV SZMV 



- c)  pripraviť a zabezpečiť priebeh konferencie SZVM s minimálnym 

programom: odsúhlasenia zmien stanov, zvýšenia zväzových členských 

príspevkov, prijatia členov skupiny jettsurf za členov 

Termín: 15.04.2020 

Zodpovedný: VV SZVM 

- . 

- d) pripraviť športovo-technické pravidlá kategórie Jettsurf v slovenskom 

znení  

Termín: 30.9.2020 

Zodpovedný: VV SZVM 

 

                                      e) ukladá predsedom klubov a oddielov venovať maximálnu pozornosť   

práci s    mládežou, tak aby sa            podstatnou mierou navýšil pomer 

mládeže v jednotlivých kluboch. 

Termín: priebežne 

Zodpovední: Predsedovia klubov a oddielov 

 

Uznesenie plenárnej schôdze bolo  schválené počtom hlasov: 38 za 0 proti 

 

V Bratislave 4.7.2020 

Zapísal Juraj Fencl, Vincent Kapičiak 

 


