
 

Zápisnica č. 03/19 

zo zasadnutia výkonného výboru SZS, konaného dňa 28.9.2019 v Starom Smokovci 

 

Prítomní: Jozef Škvarek, Mgr. Rastislav Drajna, Matej Zmij, Ján Harniš, Ľubomír Mick, Milan Parimucha 

Hostia: Ing. Bibiana Vargová, Ing. Viera Bachárová Findurová, 

Miesto: Zasadacia miestnosť Slovenského zväzu sánkarov 

 

Program: 

 

1. Zahájenie 

2. Nominácia športovcov 2019/2020 

3. Rôzne 

 
1. Zahájenie, kontrola úloh, uznesení  

 
Zasadnutie otvoril a viedol predseda SZS Jozef Škvarek.  

 

Kontrola uznesení:    

 

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

Gen. sekretár informoval o zabezpečení športovej psychologičky v Starom Smokovci.  

Úloha 22019: Tréneri pripravia návrh na zlepšenie štartov Jozefa Ninisa. Splnené. Jozef Ninis absolvoval 

tréningy štartov v Igls.  

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

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. Splnené.  

Jozef Ninis absolvoval tréningy štartov v Igls.  

 
2. Nominácia športovcov 

 
Tréneri predstavili nomináciu športovcov na akcie v sezóne 2019/2020.  
 
Uznesenie č. HČ 6/19: Výkonný výbor schvaľuje nomináciu športovcov na akcie v sezóne 
2019/2020. 
 
 

3. Rôzne 
 
Gen. sekretár informoval o blížiacich sa MSR v lotyšskej Sigulde.  
Gen. sekretár informoval o výške príspevku uznanému športu v sume v sume 180 625 eur v členení:  
a) Bežné transfery v sume 174 625 eur  
b) Kapitálové transfery v sume 6 000 eur, pričom:  
a) najmenej 15 % výšky Príspevku použije na Účel športu mládeže s jeho príslušnosťou,  



 

a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych 
športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych športoch v sume 27 094 eur  
b) najmenej 20% výšky Príspevku použije na Účel rozvoja talentovaných športovcov  
v sume 36 125 eur  
c) najmenej 25% výšky Príspevku použije na Účel športovej reprezentácie v sume 45 156 eur  
d) najviac 15% výšky Príspevku použije na Účel výdavkov na správu a prevádzku v sume 27 094 eur  
e) na kapitálové výdavky použije (sklznice na sane, ohnutiny na sane, pretekárske sane) sumu 6 000 
eur. 
 
Uznesenie č. HČ 7/19: Výkonný výbor schvaľuje priamu úhradu nákladov klubov na Účel športu 

mládeže s jeho príslušnosťou zo SZS, okrem refundácie nákladov ŠKS Helcmanovce v sume 1597,30 

€ a refundácie nákladov TJ Lokomotíva Čadca v sume 500 €.  

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 
 

 


