
 

Zápisnica č. 02/19 

zo zasadnutia výkonného výboru SZS, konaného dňa 3.5.2019 v Starom Smokovci 

 

Prítomní: Jozef Škvarek, Mgr. Rastislav Drajna, Marek Varga, Bibiána Vargová, Matej Zmij, Ján Harniš, 

Milan Parimucha, Ľubomír Mick 

Hostia: Ing. Viera Bachárová Findurová  

 

Miesto: Zasadacia miestnosť Slovenského zväzu sánkarov 

 

Program: 

 

1. Zahájenie, kontrola uznesení 

2. Plán akcií 2019/2020 

3. Rôzne 

 

1. Zahájenie, kontrola uznesení 

Úloha 12019: Tréneri pripravia návrh zabezpečenie športového psychológa pre Jozefa Ninisa. Trvá.  

J. Harniš zabezpečil sedenie pre J. Ninisa.  

Úloha 22019: Tréneri pripravia návrh na zlepšenie štartov Jozefa Ninisa. Trvá.  

Návrh na príspevok na stravovanie J. Ninisa VV zamietol z dôvodu finančnej situácie SZS. 

Úloha 32019: Tréneri pripravia návrh na zabezpečenie regenerácie počas svetových pohárov. Trvá. 

J. Harniš informoval o možnosti zabezpečenia fyzioterapeuta z Dukly na vybrané výjazdy. J. Harniš ešte 

preverí túto možnosť.  

Úloha 42019: J. Harniš a V. Bachárová Findurová budú kontaktovať trénera z Igls ohľadom štartov 

z dôvodu preverenia ceny jeho týždňového výcviku u nás v S. Smokovci.  

2. Plán akcií 2019/2020 

Uznesenie č. HČ 1/19: Výkonný výbor schvaľuje predbežný rozpočet, predbežný plán akcií v zmysle 

prílohy č. 1. 

3. Rôzne 

J. Škvarek navrhol navýšenie platu J. Harniša v zmysle prílohy č. 2. 

Uznesenie č. HČ 2/19: Výkonný výbor schvaľuje navýšenie platu J. Harniša podľa prílohy č. 2. 

Uznesenie č. HČ 3/19: Výkonný výbor schvaľuje termín konferencie 25.5.2019. 

Uznesenie č. HČ 4/19: Výkonný výbor schvaľuje účasť R. Drajnu na Kongrese FIL v Slovinsku.  

Uznesenie č. HČ 5/19: Výkonný výbor schvaľuje účtovné vyrovnanie výsledkov hospodárenia 

občianskeho združenia Slovenský zväz sánkarov za rok 2018: 



 

1. Schvaľujú sa výsledky hospodárenia zistené riadnou účtovnou závierkou občianskeho 
združenia  zostavenou ku dňu 31.12.2018. Združenie vykázalo celkový zisk vo výške 
16 572,83 EUR pred zdanením, v tom: 
- zisk 16 447,94 EUR z hlavnej nezdaňovanej činnosti 
- zisk 124,89 EUR z podnikateľskej zdaňovanej činnosti 
a celkový zisk po zdanení vo výške 16 544,61 EUR, v tom: 

- zisk 16 447,94 EUR z hlavnej nezdaňovanej činnosti 
- zisk 96,67 EUR z podnikateľskej zdaňovanej činnosti 

 

2. Hospodársky výsledok – celkový zisk po zdanení vykázaný k 31.12.2018 vo výške 16 544,61 
EUR sa účtovne vysporiada tak, že: 
z účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní sa prevedie v prospech účtu 411 – 

Základné imanie  

(pozn. základné imanie je ku dnešnému dňu vo výške 93 086,38 EUR, t.j. po preúčtovaní zisku 

za rok 2018 sa zvýši na sumu 109 630,99 EUR) 

 

Mgr. Rastislav Drajna informoval o 60-tom výročí sánkovania v Helcmanovciach. Navrhuje, aby sa 

stretnutie výkonného výboru uskutočnilo v Helcmanovciach 20.7.2019: J. Škvarek či prezistí možnú 

účasť vedúcich osobností Slovenského športu. 

Úloha 52019: V. Bachárová Findurová zabezpečí vyhotovenie plakety pre ŠKS Helcmanovce.  

Generálny sekretár informoval o hospodárení SZS. Výkonný výbor zobral správu na vedomie bez 

pripomienok. 

Originál podklady k jednotlivým bodom programu v súlade s §21 odt. 2 písm. c) sú uložené v 
písomnej forme na sekretariáte zväzu a tvoria prílohy k tomuto zápisu.  
 

Zapísala:   Ing. Viera Bachárová Findurová, gen. sekretár SZS 

 

 

 

              Jozef Škvarek v. r.  
                               predseda SZS 
 

 

 

 

 

 


