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Zápisnica 2/10
Zasadnutie Výkonného výboru SZKDV
Liptovský Mikuláš, 17. február 2010

Prítomní  Cibák, Ižo, Čierny, machaj, Kus, Šácha

oSPraVeDlnení  orokocký, Galovič, 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.  rôzne

Zasadnutie zahájil a viedol prezident SZKDV Ivan Cibák. 

1. Kontrola úloh

U 42/2009
Kúpno-predajná zmluva je uzavretá a auto prevedené na nového majiteľa.
 Z.: Šácha - splnená

U 46b/2009
Šácha nechal návrhy poistenia prepracovať pre ich neaktuálnosť 
T.: 12. 3. 2010 Z.: Šácha, Galovič

U 46c/2009
Divoká voda vyhradila pre zväz tretí hangár, v ktorom je uskladnený zväzový majetok. V súčasnosti sú všetky 
veci v rámci areálu v uzamknutých priestoroch.
 Z.: Orokocký, Šácha - splnená

U 52/2009
možnosť zmerania reálnej spotreby VW Craftera certifikovaným servisom bude možná, avšak tieto merania je 
možné vykonať až v jarnom období, tj. až po akcii rDJ 23 Grécko.
Pri preberaní vozidla zo zväzu na akciu bude vodič poučený, že je potrebné vypísať preberací protokol aj pri 
odovzdaní vozidla medzi vodičmi na ďalšiu akciu.
 Z.: Šácha - splnená

U 54/2009
ICF potvrdilo registráciu záujmu usporiadať v roku 2013 mSJ v liptovskom mikuláši a v rokoch 2013-2014 sveto-
vý pohár v Čunove. Do 31. marca je potrebné vypracovať a zaslať kandidatúru podľa inštrukcii ICF.
NT.: 19. 3. 2010 Z.: Cibák, Šácha

2. InFormáCIa o StaVe FInanČnýCh ProStrIeDKoV

Šácha informoval VV ústne o súčasnom stave finančných prostriedkov a o prijatej zálohovej platbe z mŠ Sr.
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3. rePreZentáCIa Sr

Zjazd
• akcia rD ZJ novigrad, 1. 2. - 6. 2., 7 účastníkov, 3 035 eur
akcia bola prejednaná a schválená medzi zasadnutiami VV.
 VV schválil

U 01/2010
Zjazdová subkomisia predložila návrh koncepcie, plánu akcií s rozpočtom zjazdovej reprezentácie.
 Z.: Šoška - splnená
VV sa týmto materiálom bude zaoberať na ďalšom zasadnutí.

Slalom
U 02/2010
Systém výberu s kritériami na zaradenie športovca do Future teamu 2011 bol predložený.
 Z.: Galovič, Orokocký, Kus - splnená
VV tento materiál prejednal a schválil.
 VV schválil

U 03/2010
Šéftréner mládeže zabezpečí stabilných trénerov kategórie kajakov a kanoistov juniorskej reprezentácie.
T: 31. 3. 2010 Z.: Kus

• akcia rDJ 23 Solkan, 6. - 11. 4., 9 účastníkov, 4 740 eur
 VV schválil

U 04/2010
Prehľad zmlúv bol pripravený a predložený na VV. Zmluva so šéftrénerom rDJ 23 je uzavretá, zmluva so 
šéftrénerom rD bude podpísaná po jeho návrate z aUS.
NT: ihneď Z.: Šácha

U 05/2010
Kus pripravil hodnotenie centier talentovanej mládeže a predložil návrh upravenej koncepcie činnosti komisie 
mládeže a vzdelávania spolu so stratégiou rozvoja mládežníckeho športu.
 Z.: Kus - splnená
VV tento materiál zobral na vedomie a bude ho prejednávať na ďalšom zasadnutí.

5. DIVoKá VoDa S.r.o.

orokocký predložil správu o trvajúcom priebehu rokovaní medzi SZKDV a Divoká voda sro. Zároveň predložil 
ročné zúčtovanie činnosti Divoká voda sro. medzi SZKDV a PDSS.
 VV zobral na vedomie

U 06/2010
Šácha predložil zoznam častí meracieho systému, ktoré boli zakúpené v roku 2006.
reálny stav je nutné overiť a zároveň oddeliť majetok zväzu od majetku klubu Slávie UK.

T: 30. 4. 2010 Z.: Šácha, Dojčan

6. ČInnoSť KomISIí

Ekonomická komisia
U 07/2010
Generálny sekretár pripraví zúčtovacie pokyny a odporúčania pre prácu so zväzovými financiami ako pomôcku 
pre správne narábanie s nimi.
T: 31. 3. 2010 Z.: Šácha

Komisia mládeže a vzdelávania
• Stretnutie zástupcov klubov, liptovský mikuláš, 7. 2., 12 účastníkov, obed + cestovné
akcia bola prejednaná a schválená medzi zasadnutiami VV.
 VV schválil

VV prejednal návrh zloženia Komisie mládeže a vzdelávania a v tomto zložení ho schválil:
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Predseda komisie: Zdenek Kus

regionálni zástupcovia:
• liptovský mikuláš Stanislav Gejdoš
• Bratislava Juraj halama

 Branko Illek
• Žilina alexander Simon
• Košice + región východ Peter murcko
• Zvolen Dušan muhl
• Dolný Kubín martin Stanovský

Zástupca pre vzdelávanie: milan Kubáň
 VV schválil

Komisia klubov
VV prejednal návrh zloženia Komisie klubov a v tomto zložení ho schválil:
Predseda komisie: Peter machaj

regionálni zástupcovia:
• liptovský mikuláš Stanislav Gejdoš
• Bratislava Juraj halama

 Branko Illek
• Žilina alexander Simon
• Košice + región východ Peter murcko
• Zvolen Dušan muhl
• Dolný Kubín martin Stanovský

 VV schválil

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 a bude jedným z bodov stretnutia so zástupcom eCa v Bratislave, ktoré je predbežne dohodnuté na 10. 
marca.
Webstránka podujatia je v záverečnej fáze prípravy, bude spustená po odprezentovaní na stretnutí so zástup-
com eCa.
rozpočet bude preložený po ujasnení dôležitých položiek v závislosti od stretnutí s partnermi podujatia.

8. rôZne

na VV bol predložený projekt na úpravu prvej kancelárie sekretariátu s vypracovaným podrobným rozpočtom 
vo výške 2 660 eur. VV projekt prejednal a schválil.
 VV schválil

následné riadne zasadnutia VV SZKDV sa uskutoční 12. 3. 2010 v liptovskom mikuláši.

Zapísal: Ján Šácha

overil: Ivan Cibák


