Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru 9/2016
Bratislava, 15. november 2016
Cibák, Galovič, Ižo, Machaj, Čierny, Hujsová
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 smerníc sekcie (poznámka: najbližší termín prestupu november 2016)
Z: Galovič

2. Informácie o stave financií
Priebežné čerpanie dotácie je do sprístupnenia Informačného systému športu zverejnené na
webe SZKDV. Sekretariát pripravil súhrnnú tabuľku čerpania rozpočtu jednotlivých sekcií.
VV zobral na vedomie

3. Reprezentačné družstvá
VV prerokoval nominácie na ocenenia na slávnostnom vyhlásení ankety Kanoista roka.
VV schválil jednohlasne
Zodpovedný tréner mládeže predložil na schválenie VT Al Ain.
VV schválil jednohlasne

4. Canoe slalom s. r. o.
VV poveruje konateľa firmy a účtovníčku inventúrou majetku a zmapovaním komplexnej
finančnej situácie firmy do 30. 11. 2016, aby mohol VV prezentovať valnému zhromaždeniu
ďalšie jej ďalšie fungovanie pod Slovenskou kanoistikou.
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5. Činnosť komisií
Súťažná komisia
Predseda SK predložil
- rebríček Slovenského pohára aj s pridelenými výkonnostnými triedami
- dočerpanie rozpočtu v rámci komisie
- požiadavku na nákup vysielačok a prílušenstva
VV schválil jednohlasne

6. Rôzne
VV prerokoval žiadosť pretekárky Moniky Mitašíkovej o prestup do Švédskej kanoistickej
federácie. Pretekárka uvádza ako hlavný dôvod odchodu dlhodobý nezáujem zväzu o jej osobu a
zároveň tvrdí, že nezapadá do plánov a cieľov nášho RD.
Stanovisko VV: pretekárka dlhodobo nedosahuje výsledky ani na úrovni juniorského
družstva s rovnakými podmienkami ako ostatné pretekárky, čo potvrdzujú výsledky
v nominačných pretekoch a výsledky na MS U23 a ME U23.
VV schválil jednohlasne
VV prerokoval nomináciu SZKDV na ocenenia Športovec Bratislavy a Bratislavského kraja
v jednotlivých kategóriách.
VV schválil jednohlasne
VV prerokoval nomináciu na ocenenie Medzinárodného olympijského výboru „Ženy a šport“
VV na podnet predsedu UKBA schválil nomináciu Eleny Kaliskej
VV prerokoval zloženie organizačného výboru MSJ + U23 2017 v Čunove.
Ú: Oznámiť ICF, že finálne zloženie OV bude oznámené po volebnom valnom
zhromaždení Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky.
VV prerokoval materiály na valné zhromaždenie Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky
a poveril GS rozposlať pozvánky s navrhovaným programom a ostatným materiálom klubom
v termíne podľa stanov SK .
VV zobral na vedomie

Zapísala: Lucia Antolová
Overil: Ivan Cibák
V Bratislave, 15. novembra 2016
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