Zápisnica 1/10
Zasadnutie Výkonného výboru SZKDV
Bratislava, 20. január 2010

Prítomní		
Program

Cibák, Ižo, Orokocký, Čierny, Galovič, Machaj, Kus, Dojčan, Šácha

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. Rôzne

Zasadnutie zahájil a viedol prezident SZKDV Ivan Cibák.

1. Kontrola úloh
U 42/2009
Administratívny úkon na polícii je možný len s platným dokladom o povinnom zmluvnom poistení. Tento doklad
nám poisťovňa Kooperativa nemohla vydať nakoľko zmluvu pre administratívnu chybu stornovali. Preto sme
uzavreli novú zmluvu a čakáme na vydanie potvrdenia. Po jeho získaní sa doriešia potrebné administratívne úkony na ukončenie vlastníctva predmetného vozidla.
NT.: ihneď
Z.: Šácha
U 46b/2009
Šácha s Galovičom analyzujú pripravené ponuky a po zvážení nechali ešte dopracovať upravenú ponuku. Následne uzavrú poistenie na základe najvýhodnejšej ponuky.
NT.: ihneď
Z.: Šácha, Galovič
U 46c/2009
Hangár je pripravený, Šácha v najbližšom čase vykoná inventarizáciu a presunie doň majetok SZKDV v rámci areálu Divoká voda.
NT.: ihneď
Z.: Šácha
U 52/2009
VV poveril Šáchu inštruovaním vodičov o nutnosti odovzdávania vozidla z akcie na akciu prostredníctvom preberacieho protokolu a zistením možnosti overenia jeho reálnej spotreby a úpravu uvedeného údaju v technickom
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 vypracovaniu
kandidatúry. Zároveň MŠ SR a SOV boli požiadané o súhlasné stanovisko k organizácii MSJ.
Z.: Šácha - splnená
U 56/2009
Cibák predloží Kusovi materiály vrátane zaslaných pripomienok od členov k CTM a prediskutuje s ním aktuálnu
situáciu.
Z.: Cibák - splnená
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
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Open, Medzinárodný tatranský slalom, Danubia Cup, Teen Cup, sympózium trénerov.
Následne zabezpečiť ich odoslanie v elektronickej a tlačenej podobe do termínu podania.
Z.: Šácha, Galovič - splnená

2. Informácia o stave finančných prostriedkov
Galovič a Šácha informoval VV ústne o súčasnom stave finančných prostriedkov a plánovaných zálohových platbách z MŠ SR na akcie Top tímu.

3. REPREZENTÁCIA SR
Zjazd
• Akcia RD zj Novigrad, 12. 1. - 18. 1., 7 účastníkov, 2 490 Eur
Akcie bola prejednaná pred začiatkom s prezidentom a členmi VV telefonicky.
VV schválil
U 01/2010
VV požaduje predloženie plánu akcií s rozpočtom zjazdovej reprezentácie na rok 2010.
T: 30. 1. 2010
Z.: Šoška
Slalom
Orokocký predložil koncepciu RD seniorov, vrátane nominačných kritérií, plánu akcií a predbežného rozpočtu.
VV schválil
Kus predložil koncepciu RD mládeže, vrátane nominačných kritérií, predbežného plánu akcií a predbežného rozpočtu.
VV schválil
U 02/2010
Pripraviť systém výberu s kritériami na zaradenie športovca do Future Teamu 2011 v súlade s požiadavkami Nadácie SLSP ako partnera projektu.
T: 15. 2. 2010
Z.: Galovič, Orokocký, Kus
U 03/2010
Šéftréner mládeže zabezpečí stabilných trénerov kategórie kajakov a kanoistov juniorskej reprezentácie.
T: 31. 3. 2010
Z.: Kus
• Akcia RDJ 23 Nafpaktos, 8. - 23. 3., 9 účastníkov, 8 000 Eur
VV schválil
• Akcia RDJ 23 Atény, 22. - 31. 3., 11 účastníkov, 12 500 Eur
VV schválil
U 04/2010
Uzavrieť zmluvy so šéftrénermi reprezentácie na rok 2010, pripraviť zmluvy s trénermi na rok 2010 a pripraviť
prehľad zmlúv s trénermi v roku 2009.
T: 30. 1. 2010
Z.: Šácha
U 05/2010
Pripraviť hodnotenie centier talentovanej mládeže a zhrnúť všetky pripomienky klubov k stratégii rozvoja mládežníckeho športu do jedného dokumentu, s ktorými sa nový predseda komisie mládeže a vzdelávania podrobne
oboznámi a pripraví návrhy na úpravy koncepcie.
Návrhmi sa bude zaoberať VV na ďalšom zasadnutí.
T: 15. 2. 2010
Z.: Kus

4. Canoe Slalom S.R.o.
Galovič informoval o zazmluvnení účtovnej a auditórskej spoločnosti, ktorá bude viesť účtovníctvo a uzavrie už
aj rok 2009.
V rámci organizácie vrcholných podujatí CS sro. vytvorí samostatný bankový účet pre platby vyplývajúce z činnosti
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organizačného výboru ME a MS v Čunove.
CS sro. má splnené všetky svoje záväzky voči zmluvným partnerom z roku 2009. Galovič predloží podrobnú správu
a daňové priznanie na ďalšie zasadnutie VV.

5. Divoká Voda s.r.o.
Počas posledných mesiacov prebehli rokovania so zástupcami PDSS sro. o pravidlách spolupráce v areáli Divoká
voda. V súčasnosti sa pripravuje finančná uzávierka roku 2009, ktorá bude hotová do konca januára 2010, a v areáli sa realizujú investičné projekty v rámci príprav na ME a MS, prestavba strednej časti trate č.1, úprava tribúny
a stavba cieľového objektu.
V roku 2010 bude zmenený systém využívania AVS Čunovo v nasl. oblastiach:
Hangáre
SZKDV bude mať v prenájme 3 hangáre. Jeden je vyhradený pre zväzový majetok a dva pre bratislavské kluby,
ktoré si budú prenájom hradiť z vlastných prostriedkov (2 500 Eur/rok). V prípade, že nebude o ne záujem, SZKDV
vráti hangáre PDSS sro.
Šatne
SZKDV bude mať v prenájme 5 šatní, ktorých obsadenie bude podľa rozpisu. V nich budu spoplatnené skrinky
v cene 10 Eur/mesiac na náklady oddielov. V prípade, že nebude o ne záujem, SZKDV ich vráti PDSS sro.
Organizácia tréningov
V sezóne 2010 sa uskutočnia zmeny v systéme tréningov, na ktorých športovci musia nosiť čísla oprávňujúce k tréningu, ktoré dostanú po zložení zálohy na recepcii. Ďalšie úpravy sa týkajú počtu hodín vyhradených na zväzové
tréningy, ktoré sa celkovo navýšili (predĺžila sa doba prevádzky kanála - polovica marca až polovica novembra)
a v každom týždni budú efektívnejšie nastavené podľa reálnej potreby, aby ich pretekári SZKDV mohli čo najviac
využívať.
U 06/2010
Predložiť kompletný zoznam zväzového majetku v rámci areálu v Čunove (napr. časti meracieho systému, materiálu pre organizovanie podujatí).
T: 15. 2. 2010
Z.: Dojčan

6. Činnosť Komisií
Súťažná komisia
• Zasadnutie komisie súťaží 15. - 16. 1. 2010, nákl. 175 Eur z rozpočtu komisie súťaží
Ižo informoval o plánovanom stretnutí na predošlom VV. Rozpočet zasadnutia bol pripravený začiatkom roka
a prejednaný s prezidentom a členmi VV telefonicky.
VV schválil
• Zasadnutie subkomisie rozhodcov 16. 1. 2010, nákl. 110 Eur z rozpočtu komisie súťaží
Ižo informoval o plánovanom stretnutí na predošlom VV. Rozpočet zasadnutia bol pripravený začiatkom roka
a prejednaný s prezidentom a členmi VV telefonicky.
VV schválil
Ižo informoval o zasadnutiach súťažnej komisie a subkomisie rozhodcov, následne predložil VV materiály pre rok
2010:
Smernice o pretekaní 2010
VV schválil
Smernice pre rozhodcov
VV schválil
Nominácie na hlavných rozhodcov a zástupcov hlavných rozhodcov v roku 2010
VV schválil
Nominácie delegátov zväzu pri domácich súťažiach
VV schválil
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Rozpisy domácich súťaží - en w
VV schválil
Návrh tlačív pre HR na rozdelenie rozhodcov na pretekoch a bránkové záznamy.
VV schválil
Komisia zabezpečí ich produkciu z rozpočtu komisie.
Ižo predložil požiadavku na vydanie nových preukazov pre rozhodcov, zaoberať sa ňou bude generálny sekretár.

7. Organizácia vrcholných podujatí v rokoch 2010 a 2011
Organizačný výbor sa dohodol na časovom rozpise pretekov ME 2010, ktorý je momentálne v pripomienkovaní
ECA, po odsúhlasení a akceptovaní televíziou bude publikovaný.
Galovič informoval VV o prípravách webovej stránky, ktorej predpokladaný termín spustenia je k 1. februáru, a
definitívneho rozpočtu podujatia, ktorý sa momentálne spresňuje a bude predložený po ujasnení dôležitých položiek v závislosti od stretnutí s partnermi podujatia.

8. rôzne
VV odsúhlasil termín konania Valného zhromaždenia SZKDV na sobotu 13. 3. 2010 v Liptovskom Mikuláši.
Následné riadne zasadnutia VV SZKDV sa uskutoční 17. 2. 2010 v Bratislave.
Zapísal: Ján Šácha
Overil: Ivan Cibák
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