Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru 2/2016
Liptovský Mikuláš, 12. február 2016
Cibák, Machaj, Ižo, Galovič, Hujsová
Prítomní
Stanovský
Prizvaní
Ospravedlnení Antolová, Orokocký, Čierny
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola úloh
Informácia o stave financií
Reprezentačné družstvá
Canoe slalom s. r. o.
Činnosť komisií
Rôzne

1. Kontrola úloh
8/2015
VV poveruje Ekonomickú komisiu vypracovaním smernice, podľa ktorej bude postupovať pri
naturalizácii športovcov inou krajinou, ktorej súčasťou bude odstupné kategorizované podľa
veku, výkonnosti a investície do pretekára.
TERMÍN: 30. 3. 2016 (poznámka: najbližší termín prestupu - november 2016)
Z: Galovič
1/2016
VV poveruje Ekonomickú komisiu vypracovaním rámcového rozpočtu SZKDV pre rok 2016.
T: VV 2/2016
SPLNENÁ

2. Informácie o stave financií
Sekretariát pripravil informáciu o priebežnom čerpaní financií v roku 2016, ako aj podklady pre
správu o hospodárení za rok 2015.
VV zobral na vedomie
Generálny manažér predložil rámcový návrh rozpočtu na rok 2016, ktorý pôjde na schválenie
na VZ SZKDV 2016.
VV zobral na vedomie
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3. Reprezentačné družstvá
VV prerokoval zaslanú požiadavku zodpovedného trénera zjazdu na preplatenie nákladov na
jarné kondičné sústredenie v Chorvátsku.
Sústredenie môže byť preplatené v rámci rozpočtu zjazdu pre rok 2016, t.j. len náklady
mládežníckych pretekárov do 18 rokov.
VV schválil jednohlasne
VV opätovne prerokoval situáciu v TSM Zvolen, kde plánuje poverený tréner ukončiť svoju
činnosť k 30. 4. 2016, ale odporučený tréner ukončí potrebné vzdelanie až v máji.
Po dohode so súčasným trénerom TSM ZV prevezme odporučený tréner Peter Slašťan ml.
vedenie TSM ZV v júni 2016.
VV schválil jednohlasne
VV prerokoval žiadosť trénera TSM Bratislava Mateja Vajdu o odkúpenie zväzového mikrobusu
Opel Vivaro v prospech TSM BA.
VV schválil predaj jednohlasne za symbolickú cenu 10,- eur za podmienky, že mikrobus
bude využívaný v prospech TSM BA.

4. Canoe slalom s. r. o.
Generálny manažér predniesol správu o činnosti a hospodárení..
VV zobral na vedomie

5. Činnosť komisií
Súťažná komisia
Predseda súťažnej komisie informoval že všetky materiály pre novú sezónu budú včas
predložené a VV ich bude môcť schváliť na marcovom zasadnutí.
VV zobral na vedomie

6. Rôzne
Prezident informoval o plánovanom stretnutí so zástupcami Slovenského zväzu rýchlostnej
kanoistiky v termíne 18. 2. 2016 ohľadom aplikácie nového zákona o športe.
VV zobral na vedomie
VV prerokoval okruhy Valného zhromaždenia 2016.
VV zobral na vedomie

Zapísala: Zora Hujsová
Overil: Ivan Cibák
V Liptovskom Mikuláši, 12. februára 2016
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