
Správa Ekonomickej komisie SK SDV za rok 2019. 

 

V roku 2019 sa rozpočet SK SDV skladal z základných príjmových zložiek: 

- príspevok uznaného športu,  

- príslpevky na významné podujatia  

- vlastné príjmy SDV 

- marketingové príjmy  

 

Schválený rozpočet VZ v roku 2019 mal  6 základných priorít: 

- Úspešné vystúpenie Seniorského RD na MS v Seu D´Urqell (SPA) spojené s vyjazdením čo 

najväčšieho počtu miesteniek pre OH 2020 

- Zabezpečenie prípravy rozšíreného OH teamu priamo v dejisku OH 2020 

- Úspešné vystúpenie Juniorského RD na ME v Liptovskom Mikuláši a MS v Krakove 

- Podporu centralizovanej prípravy projektu SVŠ 

- Podporu projektu TSM formou spoluúčasti na financovaní trénerov dlhodobo úspešných klubov 

- Skvalitnenie a lepšie financovanie vybraných súťaží organizovaných SK SDV 

 

V priebehu sezóny 2019 došlo k 7%- nému navýšeniu PUŠ, ktoré malo samozrajme priaznivý vplyv na 

možnosť podpory jednotlivých rozpočtových kapitol.  

1. kapitola – podpora klubov 

Podora klubov prebiehala  formou refinancovania ich činnosti z PÚŠ, všetky kluby vyčerpali svoje 

príspevky v plnej výške. 

2. kapitola – podpora talentovanej mládeže do 23 rokov. 

Hlavnou zmenou oproti minulým rokom bola zvýšená podpora centralizovanej prípravy. Financované 

boli spoločné predsezónne sústredenia v Al Aline (Dubaj), Penrith (Austrália) a finálne ladenie prípravy 

pred ME v Liptovský Mikuláš a MS v Krakove. Vzhľadom na veľký podiel pretekárov do 23 rokov na RDS 

sa časť prípravy RDM uskutočnila spoločne s RDS. V závere roka sa viazané kapitálové prostriedky SK SDV 

vo výške 20 000 Eur boli pridelené na nákup lodí pre rozvoj a podporu kategórie C1.   

Podpora trénerskej činnosti prebiehala na 3 základných úrovniach:  

- podopra klubových a regionálnych trénerov v rámci projektu TSM (so spolufinancovaním klubov) 

- tréneri SVŠ a Reprezentačný tréner mládeže od 23 rokov 

- osobní tréneri úspešných reprezentantov do 23 rokov 

 



Preteky organizované SK SDV a podpora rozhodcov 

V roku 2019 bola zavedená kategorizácia pretekov na podporované - MSR, SlP, NP a nepodporované - 

verejné. To umožnilo zlepšiť finančné zabezpečenie organizácie pretekov a zvýšiť finančnú náhradu pre 

rozhodcov. Predpokladal sa aj nákup výstroje a oblečenia pre rozhodcov, kde sa však alokované 

prostriedky využili len čiastočne.  

 

 

 3. kapitola podpora RD 

Prioritou družstva RDS bolo úspešné vystúpenie na MS v Seu d´Urqell a vyjazdievanie miesteniek pre OH 

2020. Vzhľadom na prebiehajúcu internú nomináciu na OH boli, na žiadosť Trénerskej rady, z rozpočtu 

SK SDV na MS ako aj na 3. a 4. kolo SP (Praha a Markleberg). financovaný aj osobnní tréneri pre 

jednotlivých pretekárov.  

RDJ + U23 malo zabezpečenú účasť na ME v Liptovskom Mikuláši a MS v Krakove.  

NeOH disciplíny mali podporu zameranú na MS Cross, MS Freestyle, ME Jun+U23 zjazd a šprint, ME zjazd 

a šprint, MS šprint. 

V závere roka boli navýšené finančné prostriedky na nákup lodí C1 slalom a základného vybavenie pre 

Slalom Cross. 

Výraznou mierou boli podporené aj medzinárodné podujatia organizované SK SDV – SP v Čunove a MEJ 

v Liptovskom Mikuláši.  

Výnosy z marketingovej činnosti v celkovej výške 142 356 Eur výrazne pomohli k pokrytiu finančných 

výdavkov zväzu. 
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Predseda Ekonomickej komisie SK SDV 


