Slovenská kanoistika
Sekcia divokých vôd
Junácka 6
831 04 Bratislava
Bratislava, 17.7.2020
Vec: Zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia
Vážený výkonný výbor,
Keďže obmedzenia zo zákazu počas pandémie sú už uvoľnené a sú známe výšky dotácií, dovoľujeme si
vás požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia v čo najkratšom možnom termíne, kde
by sme prerokovali nasledujúce body:
1. Otvorenie možnosti účasti našich reprezentantov na majstrovstvách Európy seniorov
a majstrovstvách Európy juniorov a U23.
Výkonný výbor rozhodol, že z financií Slovenskej kanoistiky nebude možné vycestovať na zahraničné
preteky či sústredenia, ale zároveň nezabránil, resp. nezakázal zahraničným pretekárom, aby sa
zúčastňovali tréningov v Čunove (na ľavom kanáli počas posledných dní trénovali pretekári Švajčiarska
a Poľska), tak plánovaných pretekov v Liptovskom Mikuláši.
2. Upravenie rozpočtu na základe aktuálnych skutočností.
Okrem iného, financie, ktoré boli vyčlenené na grantové výzvy Slovenskej kanoistiky a nákup 30 lodí
K1, aby boli použité na činnosť v kluboch, ktoré si sami rozhodnú, kde sú potrebné a vedia nimi vykryť
straty, ktoré u nich nastali vplyvom chýbajúcich dotácií z miest, samospráv či sponzorov kvôli pandémii.
Kľúč na rozdelenie by bol podľa počtu reálnych pretekárov Slovenského pohára 2019.
3. Projekty rekonštrukcií tratí v Čunove a v Liptovskom Mikuláši.
Zverejnenie úprav, ktoré sa budú robiť, predloženie projektov, rozpočtov a zmlúv.
4. Zverejnenie účtovníctva CANOE slalom s.r.o. a doplnenie ďalšieho konateľa.
Predložiť zmluvy, ktoré boli podpísané za posledné 4 roky, príjmy a výdavky.
5. Obmedziť finančné transakcie mimo schváleného rozpočtu.
Keďže nie je schválená kompetenčná smernica, požadujeme, aby bola povolená výška prevodu
transakcií mimo schváleného rozpočtu valným zhromaždením maximálne vo výške 5.000,-€.
Ďakujeme za kladné vybavenie našej žiadosti.
Športový klub polície Dolný Kubín
Športový klub polície Bratislava
TU Zvolen
Kajak klub Zvolen
Klub dunajských vodákov Slávia UK BA
ULV Košice
Klub vodného slalomu Karlova Ves
Sokol Žilina
Dukla Banská Bystrica
ZOVT Prešov
Bratislavský klub vodákov slalomu a zjazdu
Športový klub kanoistiky Pieniny Červený Kláštor

ATUKO Košice
Žilinský klub vodákov

