Zápisnica
Rada predsedov SZKDV
Liptovský Mikuláš, 5. december 2009

Prítomní		
Program

Podľa prezenčnej listiny (prezident, členovia VV, členovia komisií, predsedovia klubov)

1.	Otvorenie
2. Informácia prezidenta SZKDV
3. Informácia predsedov komisií
4. Informácia o priebežnom stave hospodárenia
5. Informácia predsedu kontrolnej komisie
6. Kalendár súťaží 2010 a Spravodaj 2010
7. Príprava Valného zhromaždenia SZKDV 2010
8. Rôzne

Zasadnutie zahájil a viedol prezident SZKDV Ivan Cibák.

1. Otvorenie
Zasadnutie otvoril a viedol prezident SZKDV Ivan Cibák.

2. Informácia prezidenta SZKDV
Prezident zhodnotil úspešnú sezónu reprezentačných družstiev.

3. Informácia predsedov komisií
Komisia mládeže a vzdelávania
Komisia zabezpečila kompletné podanie žiadostí na akreditačnú komisiu MŠ SR v zmysle novej legislatívy.
SZKDV uzavrel dohodu s FTVŠ UK o vzájomnej spolupráci pri vzdelávaní trénerov a rozhodcov kanoistiky na
divokej vode.
Komisia pripravila koncepciu zväzovej podpory mládežníckeho športu. Základný princíp koncepcie bolo spojenie
financií s cieľom ich efektívneho využitia a zabezpečenie garancie priamo zo zväzu. Súčasťou koncepcie je aj
úprava metodiky testovania mládeže a vyzdvihnutie významu testov k celkovému ohodnoteniu daného centra.
Predseda komisie sa poďakoval predsedom za podporu, ktorú mu vyjadrili zvolením do jeho funkcie. Vzhľadom
na nárast práce podal svoju abdikáciu na túto funkciu, ktorú by už nevedel zodpovedne zastupovať.
Súťažná komisia
Predseda komisie informoval o priebehu sezóny 2009. Spomenul významné medzinárodné podujatia Svetový
pohár vo vodnom slalome a ME juniorov a do 23 rokov. Komisia počas roka obdržala dve žiadosti o navýšenie
dotácii podujatí. V oboch prípadoch komisia dôvody uznala za opodstatnené a žiadostiam vyhovela.
Komisia spracováva podnety od členov pre vylepšenie organizácie podujatí v ďalších sezónach.
Komisia zverejnila spočítané rebríčky všetkých súťaží Slovenského pohára prostredníctvom zväzovej webstránky.
Komisia klubov
Komisia vypracovala koncepciu činnosti, ktorou po schválení VV sa riadila. V nasledujúcom období komisia zintenzívni činnosť v hľadaní možných modelov podpory z miest a samosprávnych krajov pre kluby. Komisia kladne
hodnotí upevnenie pozície slovenského fanklubu a zachránenie súčasného stavu v klube KTK LM.
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Športová komisia
Komisia spomenula opätovné fantastické výsledky reprezentačných družstiev na úrovni vrcholového športu.
V zjazde je zväz naďalej silný v kategórii C2. V slalome sa zlepšila stratégia a práca s mládežníckymi družstvami.
V seniorskej reprezentácii pokračuje séria najsilnejšej výpravy na vrcholných podujatiach.
Všetky družstvá pracovali s krátenými rozpočtami, ktoré boli upravené na základe priorít zväzu, ktorý navýšil
podporu mládeže. Komisia kladne hodnotí vysoký kredit reprezentácie.
Ekonomická komisia
Komisia spomenula udržanie výšky štátnej podpory, ktoré sme dosiahli ako jediný individuálny šport na Slovensku. Komisii sa podarilo zdvojnásobiť štátnu podporu mládežníckych centier prípravy. Problémovou oblasťou sa
stáva správne zdokladovanie nákladov v rámci účtovných a právnych predpisov. Zväz zo svojej veľkosti pociťuje
tlak na posilnení ekonomického aparátu a zabezpečení nákupov cez verejné obstarávania podľa zákona.
Zjazdová subkomisia
Šéftréner zjazdu sa poďakoval za prácu prezidentovi Cibákovi a generálnemu manažérovi RD Galovičovi za ich
prácu pre zväz. Pripomenul, že väčšina reprezentantov štartovala na vrcholných podujatí na vlastných lodiach
a zníženie dotácie v rozpočte zväzu na zjazd napriek tomu, že zväz disponuje väčšími zdrojmi.
Cibák reagoval, že zjazd je neolympijský šport a veľkosť členskej základne na Slovensku je malá. Reprezentačné
úspechy zjazdu si zväz cení, ale upozorňuje, že ich dlhodobo dosahujú rovnakí pretekári a v juniorskom veku
reprezentácia už nedosahuje medailové umiestnenia.
Galovič súhlasil, že financií v zjazde je málo, ale pripomenul, že pomerovo k množstvu výsledkov a veľkosti členskej základne mu zväz poukázal väčší podiel.

4. Informácia o priebežnom stave hospodárenia
Generálny sekretár informoval o stave hospodárenia SZKDV.

5. Informácia predsedu kontrolnej komisie
Komisia v roku 2009 sa stretla doposiaľ dvakrát. Komisia zistila niekoľko nedostatkov, o ktorých informuje sekretariát.
Komisia zistila nesplnenie uznesenia VV z VZ o elektronickom odsúhlasení rozpočtu SZKDV.
Komisia informovala o dlhotrvajúcej nefunkčnosti zväzovej webstránky a pochybení pri počítaní zjazdových rebríčkov. Komisia podotýka slabú informovanosť klubov o činnosti VV a navrhuje, aby schválené dokumenty tvorili
súčasť zápisnice.
DISKUSIA
Igor Ižo sa ospravedlnil za chybu pri spočítaní zjazdových a šprintových rebríčkov.
Čižmárik požaduje prepracovanie rebríčkov.
Ižo prisľúbil ich okamžitú opravu a zároveň informoval o plánoch so ženskými kanoistickými kategóriami v činnosti komisie.
Galovič požiadal o častejšiu kontrolu sekretariátu kontrolnou komisiou v rámci súčinnosti a zlepšení práce aparátov zväzu.
Dojčan odpovedal, že komisia má v pláne kvartálne kontroly.
Čižmárik pripomenul potrebu prepracovania pravidiel.
Ižo požiadal o zaslanie všetkých pripomienok a poznatkov súťažnej komisii pre zlepšenie jej ďalšej činnosti.
Čižmárik poukázal na kondičné testovanie žiakov a nevhodnej testovacej batérie. Požaduje zapojenie klubov do
prípravy koncepcie a diskusie k nej.
Galovič odpovedal na potrebu testovaniu a požiadal diskusiu smerovať k reagovaniu na metodiku testovania.
Požiadal predsedov o spísanie a preposlanie konkrétnych pripomienok k jednotlivým bodom koncepcie.
Stanovský požiadal o podrobnejšie zápisnice VV a prikladanie prejednávaných dokumentov pre lepšie informovanie klubov o dianí vo vedení zväzu.
Galovič navrhol kontrolnej komisii spracovanie návrhu požadovanej šablóny zápisnice.
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Stanovský pripomenul nejasnosť možného použitia prostriedkov pri poukazovaní dotácii.
Galovič a Šácha odpovedali, že zväz zlepší informovanie klubov pre ujasnenie zúčtovacích pravidiel poukázaných dotácii.
Stanovský navrhol úpravu systému testovania tak, aby zodpovedný tréner testoval pretekárov klubov v miestach
pôsobenia klubov, namiesto cestovania pretekárov na miesta testovania.
Cibák pripomenul situáciu v akej sa zväz na začiatku roka nachádzal. Zväz krízové obdobie prekonal a opätovne
pracuje štandardne. Požiadal predsedov o predloženie pripomienok ku koncepcii mládeže a práce zväzu, aby
mohol zabezpečiť odstránenie nedostatkov.
Čižmárik pripomenul rozbehnuté vzdelávania, žiada o prešetrenie možnosti ich dokončenia.
Illek sa pripája k požiadavke zvýšenia informovanosti klubov. Ďalej požaduje nerobiť schôdze s klubmi v pracovné dni. Zaujíma sa o spôsob prerozdelenia dotácii na kluby v nasledujúcom roku. Zásadne nesúhlasí, aby sa
financie z projektu Hľadáme olympijských víťazov rozdeľovali navrhovaným spôsobom cez regionálne centrá,
nakoľko sa obáva, že klub nedostane žiadnu dotáciu, čo môže mať likvidačný účinok.
Galovič informoval o plánoch posunu k profesionalizácii vzťahov a zodpovednosti pri využívaní dotácii zo
zväzového rozpočtu, pre zabezpečenie kvalitnej metodickej podpory a efektívneho využívania prostriedkov so
spoločným cieľom zlepšenia činnosti zväzu.
Krivošík sa opýtal o možnostiach rozšírenia, zmeny miest CTM a nesplnenie podmienok na zriadenie v KE.
Galovič reagoval, že umiestnenie CTM reflektuje situáciu a v budúcnosti je možnosť jej rozšírenia. Ohľadom
zriadenia CTM v KE poukázal na strategický význam pre posilnenie pôsobnosti zväzu a požiadal členov o akceptovanie dočasnej štartovacej lehoty, kedy CTM KE je samostatne posudzovaná.
Cieľom ekonomickej komisie je naďalej finančne zabezpečovať podporu mládeže na terajšej úrovni.
Požiadal predsedov do 20. decembra zaslať pripomienky generálnemu sekretárovi, ktorý ich spracuje a predloží
VV.
Potočný požiadal vysvetlenie k rozdeleniu dotácie na trénerov.
Cibák a Galovič reagoval, že princípom stratégie je zabezpečenie profesionálneho trénerského vedenia ako základnej podmienky kvalitnej prípravy budúcich výborných pretekárov. Vytipovanie štyroch centier so zabezpečením trénerských miest ako súčasť koncepcie. Cieľom stratégie je dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v budúcnosti, ktoré môžu zabezpečiť práve profesionálne podmienky. Snahou je tieto podmienky zabezpečiť v čo najširšom
celoslovenskom pôsobení, avšak len na miestach, kde sú vytvorené adekvátne podmienky.
Slašťan objasnil podmienky v akých funguje činnosť klubu a výsledky ich práce s mládežou a zároveň požiadal
zväz o zvýšenie záujmu o ich činnosť.
Cibák a Galovič reagovali, že zväz podporuje prácu s mládežou v rámci svojich možností a plánujú pokračovať
v podpore klubov bez dosahu CTM.
Slašťan požaduje lepšie informovať o podmienkach účasti žiakov na zväzovej akcii.
Galovič ubezpečil, že zväz zaradí podobnú akciu do plánu na začiatku roku a následne po schválení rozošle
potrebné informácie na všetky kluby.

6. Kalendár súťaží 2010 a Spravodaj 2010
Zaslané pripomienky ku kalendáru súťaží boli prediskutované. Jedinou konečnou zmenou je presunutie Dunajského maratónu na 3. 10. 2010.
Prezident informoval o požiadavke komisie k zaslaniu podkladov pre spracovanie Spravodaja 2010.
Očakávaný termín vydania je vo februári.
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7. Príprava Valného zhromaždenia SZKDV 2010
Termín VZ zatiaľ nie je stanovený, plánovaný je na polovicu marca.
Na záver sa Cibák poďakoval prítomným za ich účasť a zasadnutie ukončil.
Zapísal: Ján Šácha
Overil: Ivan Cibák
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