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Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru 6/2016
Liptovský Mikuláš, 26. jún 2016
Cibák, Ižo, Galovič, Machaj, Hujsová, Čierny
Prítomní
Antolová
Prizvaní
Ospravedlnení Orokocký, Stanovský

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: Zapracovať do nových stanov (poznámka: najbližší termín prestupu - november
2016)
Z: Galovič

2. Informácie o stave financií
Priebežné čerpanie dotácie je do sprístupenia Informačného systému športu zverejnené na
webe SZKDV.
VV zobral na vedomie

3. Reprezentačné družstvá
Reprezentačný tréner mládeže predložil na schválenie
-

-

rozpočet dodatočného sústredenia pre mládežníckych reprezentantov, ktorí
neabsolvovali prípravu pred MSJ a U23 v dejisku podujatia v Krakove pre účasť na
prvých troch kolách Svetového pohára
VV schválil jednohlasne
rozpočet akcie MSJ a U23 v Krakove
VV schválil jednohlasne

Zodpovedný tréner zjazdu predložil na schválenie
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-

rozpočet akcie MEJ a U23 v Rakúsku
rozpočet sústredenia v Žiline
VV schválil obe akcie jednohlasne s čerpaním v rámci rozpočtu zjazdu

4. Canoe slalom s. r. o.
Výkonný výbor neprerokoval žiadne nové skutočnosti.

5. Činnosť komisií
Súťažná komisia
VV na základe žiadosti ŠKP Bratislava schvaľuje zmenu názvu ECA Cupu Bratislava na Bratislava
Junior Cup. Organizáciou pretekov je aj naďalej poverený organizačný výbor ŠKP Bratislava
v termíne 30 – 31. augusta.
VV schválil jednohlasne

6. Rôzne
Prezident informoval o liste od primátora Mesta Žiliny, kde sa nás obracia s prosbou
o spoluprácu a podporu pri realizácii projektu Areálu žilinského športu, ktorého súčasťou je aj
výstavba lodenice. Ďalej nás žiada o osobné stretnutie a v prípade prejavenia záujmu z našej
strany o spoločné memorandum.
VV zobral na vedomie a vyjadril podporné stanovisko

VV opätovne prerokoval návrh stanov Slovenskej kanoistiky, ktorá musí vzniknúť zlúčením
Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode a Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky so
všetkými zákonnými náležitosťami a pripravil podklady na mimoriadne valné zhromaždenie
SZKDV.
VV zobral na vedomie

Zapísala: Lucia Antolová
Overil: Ivan Cibák
V Liptovskom Mikuláši, 26. júna 2016
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