
Správa Ekonomickej komisie SK SDV za rok 2020. 

 

V roku 2020 sa rozpočet SK SDV skladal z základných príjmových zložiek: 

- príspevok uznaného športu a jeho navýšenie z podielov výnosu TIPOS,  

- vlastné príjmy SDV 

- marketingové príjmy  

 

Rozpočet SK SDV v roku 2020 prešiel viacerými vývojovými štádiami. 

1. V pôvodnom nastavení do prepuknutia Covid pandémie bolo jeho náplňou: 

- podpora prípravy RDS na ME v Londýne so zameraním  najmä na C1Ž a vyjazdenie miesteniek 

- absolvovanie tréningových kempov v dejisku OH pre OH team, OH náhradníkov  

- zabezpečenie účasti pre RDS na ME a SP 

- financovanie už tradičnej jarnej prípravy SVŠ a RDM v Al Aline a Penrith-e  

- zabezpečenie pre RDM na MS v Tacene a ME v Krakowe 

- pre NeOH – disciplíny účasť na MS v zjazde a šprinte v USA 

 

2. druhé nastavenie schválené na  VZ v máji – ešte stále s predpokladom čiastočne realizovateľnej 

medzinárodnej pretekárskej sezóny s účasťou RDS a RDM na MS a ME však už bez OH v Tokiu 

 

3. tretia finálna verzia bola vzhľadom na prebiehajúcu Covid situáciu upravená a schválená MVZ 

v auguste vo verzii bez zahraničných výjazdov s výnimkou účasti RDS Teamu na výjazde IVREA 

z dôvodu prípravy na ME a OH kvalifikáciu pre rok 2021. Takto vzniknutá „redistribúcia“ 

finančných prostriedkov umožnila schválenie výrazných investícií do:  

- prípravy rekonštrukcie športovej infraštruktúry 

-  podpory trénerskej činnosti na klubovej úrovni 

- zavedenia štipendií pre mládežníckych športovcov 

- nákupu lodí a športovej výstroje pre mládežníckych športovcov  

- podpory tréningových procesov RDS a RDM 

- nákup moderného bránkového systému v súlade s predpismi ICF pre všetky kluby a regióny 

organizujúce súťaže SK SDV 



- skvalitnenia súťaží organizovaných SK SDV v roku 2021 

 

V roku 2020 neboli podporované žiadne medzinárodné podujatia organizované SK, nakoľko 

pripravovaný SP v LM bol zrušený. Na základe uznesenia MVZ bola schválená projektová podpora na 

prípravu MS v 2021 v Čunove. 

Na základe uznesenia MVZ bola časť finančných prostriedkov v súlade s dodatkami so zmluvou o PÚŠ 

presunutá na podporu potrieb krytia pre rozpočet SK SDV na rok 2021. 

 

Prvý krát v histórii sa vo finálnom čerpaní výraznejšie prejavili náklady na Covid pandémiu, ktoré 

nepredpokladalo ani MVZ. Vzhľadom na túto skutočnosť je predpoklad na vytváranie súvisiacich 

osobitných nákladových položiek nielen pri RDS a RDM, ale aj pri usporiadaní podujatí SK SDV ale aj na 

klubovej úrovni pri zabezpečovaní tréningového procesu. Rovnako aj osobitnej rozpočtovej rezervy. 
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