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Zápisnica 12/09
Zasadnutie Výkonného výboru SZKDV
Bratislava, 29. december 2009

Prítomní  Cibák, Ižo, orokocký, Čierny, Galovič, Šácha, machaj, Dojčan

ProGram 1.  Kontrola úloh
 2.  Informácia o stave finančných prostriedkov
 3.  reprezentácia Sr
 4.  Canoe Slalom sro.
 5. Divoká voda sro.
 6.  Činnosť komisií
 7. organizácia vrcholných podujatí v rokoch 2010 a 2011
 8. Projektové žiadosti na mŠ Sr pre rok 2010
 9.  rôzne

Zasadnutie zahájil a viedol prezident SZKDV Ivan Cibák. 

1. Kontrola úloh

U 42/2009
Uzavrieť kúpno-predajnú zmluvu a previesť auto pred koncom roka nebolo možné z dôvodu odcestovania miť-
ka. Po dohode s ním bude vozidlo začiatkom roka dočasne odhlásené z evidencie a zabezpečený jeho predaj.
NT.: ihneď Z.: Šácha

U 43/2009
list na ICF s návrhmi na zlepšenie fungovania ďalšieho ročníka pretekov ICF ranking series bol odoslaný.
 Z.: Šácha - splnená

U 46b/2009
Šácha s Galovičom zanalyzujú pripravené ponuky a uzavrú poistenie.
NT.: ihneď Z.: Šácha, Galovič

U 46c/2009
orokocký naďalej jedná so zástupcami Divokej vody o vyhradení hangáru pre zväzový majetok.
Po jeho uvoľnení Šácha vykoná inventarizáciu a presunie doň majetok SZKDV v rámci areálu Divoká voda.
NT.: ihneď Z.: Orokocký, Šácha

U 52/2009
VV poveril Šáchu inštruovaním vodičov o nutnosti odovzdávania vozidla z akcie na akciu prostredníctvom pre-
beracieho protokolu a zistením možnosti overenia jeho reálnej spotreby a úpravu uvedeného údaju v technic-
kom preukaze.
T: 30. 1. 2010 Z.: Šácha

U 54/2009
Šácha nahlásil ICF záujem SCa usporiadať mSJ 2013 v liptovskom mikuláši. ICF má zaslať inštrukcie k vypracova-
niu kandidatúry. Zároveň mŠ Sr a SoV boli požiadané o súhlasné stanovisko k organizácii mSJ.
NT: ihneď Z.: Šácha

2. InFormáCIa o StaVe FInanČnýCh ProStrIeDKoV

Šácha informoval VV ústne o súčasnom stave finančných prostriedkov. Všetky mzdy a odmeny zazmluvnených 
pracovníkov má zväz uhradené. Šácha spolu s Galovičom podrobne preberú čerpanie zväzového rozpočtu 
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a vykonajú vzájomné vyrovnanie medzi SZKDV a CS sro.

3. rePreZentáCIa Sr

Slalom
U 49/2009
Galovič a orokocký sú v kontakte so šéftrénerom mládeže a spoločne pripravujú koncepciu rDJ a 23 v rámci 
zväzovej stratégie. Do konca roka zabezpečia finančné nastavenie a predbežný plán akcií.
 Z.: Galovič, Orokocký - splnená

VV prejednal zloženie mládežníckych tímov do uzavretia nominácie. VV schválil podporu tímov do nominácie 
a ich menovité zloženie (tvorí prílohu zápisnice).
 VV schválil

4. Canoe Slalom S.r.o.

Galovič informoval o pripravených platbách pre športovcov, plánovanom vzájomnom vyrovnaní medzi SZKDV 
a CS sro a pripravenom modeli spolupráce zamestnancov SZKDV pre CS sro.

Cibák informoval o požiadavke Kontrolnej komisie k nahliadnutiu do účtovných dokladov. Galovič ubezpečil VV 
o umožnení vykonania kontroly, ktorú považuje za samozrejmosť.

5. DIVoKá VoDa S.r.o.

orokocký informoval o naďalej prebiehajúcich jednaniach so zástupcami PDSS sro. Pripravuje sa vzájomné kon-
coročné vyrovnanie, pre ktoré je potrebné zdokladovať investície SZKDV v areáli Divoká voda. Zväz požaduje 
presné zdokladovanie nákladov DV sro.

6. ČInnoSť KomISIí
Kontrolná komisia
Dojčan informoval o ukončení kontroly zúčtovania Ctm Bratislava. marián Potočný Kontrolnej komisii poskytol 
akceptovateľné vysvetlenia k sporným bodom a preto považuje zúčtovanie za oprávnené a účtovne v poriadku.
VV s preverením KK akceptuje predmetné zúčtovanie.

Súťažná komisia
Ižo informoval o drobných úpravách zjazdových pretekov v návrhu kalendára na rok 2010.
VV odporučil vymazanie mimoslovenských pretekov ICF ranking series a úpravu formy pre zlepšenie prehľadnos-
ti kalendára.

Ižo ďalej informoval o prebiehajúcom zbieraní podkladov pre spracovanie Spravodaja 2010 a pripravovanom 
stretnutí komisie na 16. 1. 2010.

Komisia mládeže a vzdelávania
U 55/2009
Cibák prejednal možnosť prevzatia funkcie predsedu komisie mládeže a vzdelávania a súčasného kooptovania 
za nového člena VV s viacerými uchádzačmi a VV predniesol návrh na menovanie Z. Kusa do týchto funkcií.
 Z.: Cibák - splnená

VV návrh menovania Kusa prediskutoval a v rámci napĺňania plánu činnosti z Valného zhromaždenia o zlepšení 
práce zväzu, vyzdvihuje pokračovanie v profesionalizácii výkonných a riadiacich zložiek, a oceňuje, že šéftréner 
mládeže prevezme komplexnú správu nad zväzovou prípravou a reprezentáciou mládeže. VV schváli Z. Kusa za 
predsedu komisie mládeže a vzdelávania.
 VV schválil

U 56/2009
Cibák predloží Kusovi materiály vrátane zaslaných pripomienok od členov k Ctm a prediskutuje s ním aktuálnu 
situáciu.
T: ihneď Z.: Cibák

Šácha informoval VV o schválení akreditácií pre vzdelávanie rozhodcov a trénerov, ktoré zväz bude organizovať 
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v spolupráci s FtVŠ UK.
Komisia mládeže a vzdelávania preverí záujem o vzdelávanie medzi členmi a následne pripraví kurzy podľa 
potreby.

7. orGanIZáCIa VrCholnýCh PoDUJatí V roKoCh 2010 a 2011

Galovič informoval VV o priebehu príprav rozpočtu, ktorý bude preložený na najbližšie zasadnutie.

8. ProJeKtoVé žIaDoStI na mŠ Sr Pre roK 2010

Prebehlo stretnutie na mŠ Sr ohľadom konzultácii k príprave projektových žiadostí pre rok 2010. na stretnutí 
zväz zastupovali Cibák, Šácha a Galovič.

U 57/2009
Pripraviť projektové žiadosti podľa požiadaviek jednotlivých komisií a v zmysle usmernení mŠ Sr. V kapitole 
podpora významných podujatí sú zväzové priority nasledovné (od najväčšej k najmenšej): majstrovstvá európy, 
Slovak open, medzinárodný tatranský slalom, Danubia Cup, teen Cup, sympózium trénerov.
následne zabezpečiť ich odoslanie v elektronickej a tlačenej podobe do termínu podania.
T: 30.12.2009 Z.: Šácha, Galovič

následné riadne zasadnutia VV SZKDV sa uskutoční 20. 1. 2009 v Bratislave.

Zapísal: Ján Šácha

overil: Ivan Cibák


