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Zápisnica 4/10
Zasadnutie Výkonného výboru SZKDV
Bratislava, 14. apríl 2010

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

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. Vyhodnotenie Valného zhromaždenia SZKDV
 9.  rôzne

Zasadnutie zahájil a viedol prezident SZKDV Ivan Cibák. 

1. Kontrola úloh

U 46b/2009
Pre poistenie obrazovky v Čunove bola vybratá najvýhodnejšia ponuka. momentálne prebieha uzavretie zmluvy 
medzi poisťovňou a CS sro.
NT.: 30. 4. 2010 - úloha trvá Z.: Šácha, Galovič

U 54/2009
SZKDV podalo na ICF kandidatúry pre usporiadanie mSJ v liptovskom mikuláši v roku 2013, finále svetového 
pohára v liptovskom mikuláši v roku 2012 a svetový pohár v rokoch 2013 a 2014 v Čunove.
ICF na svojom zasadnutí v Budapešti rozhodla o pridelení mSJ 2013 do liptovského mikuláša. o svetových pohá-
roch sa bude ešte rozhodovať.
 Z.: Cibák, Šácha – splnená

U 03/2010
Šéftréner mládeže zabezpečil pre tohtoročnú sezónu trénerov Petra Cibáka (kajakári) a romana Vajsa (kanoisti), 
avšak úloha má dlhodobý charakter a Kus pokračuje v hľadaní stabilného riešenia pre dlhšie obdobie (ďalšie 
roky).
 Z.: Kus – splnená

U 04/2010
Zmluvy so šéftrénermi slalomových reprezentačných družstiev sú uzavreté.
 Z.: Šácha – splnená

U 06/2010
Dojčan informoval VV o vysťahovaní klubového materiálu z Čunova a potvrdil, že materiál ktorý je uskladnený 
vo zväzovom sklade je k dispozícii pre potreby organizácie podujatí.
Dojčan zároveň predložil zoznam častí mobilného merania a záznamy o prevzatí jednotlivých súčastí.
 Z.: Šácha, Dojčan – splnená

U 07/2010
Generálny sekretár pripraví zúčtovacie pokyny a odporúčania pre prácu so zväzovými financiami ako pomôcku 
pre správne narábanie s nimi.
NT: 28. 4. 2010 Z.: Šácha
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U 08/2010
Situácia bola tesne po VV vyhodnotená ako málo pravdepodobná, že tesne pred sezónou rozhodne ICF o ďalšej 
zmene v pridelení kvót v účasti na svetové poháre, preto bolo odoslanie listu zastavené a prioritne sa pracovalo 
na odoslaní kandidatúr na organizovanie podujatí a ich pozitívne prijatie na strane ICF.
 Z.: Orokocký, Šácha – zrušená

2. InFormáCIa o StaVe FInanČnýCh ProStrIeDKoV

Šácha informoval VV o súčasnom stave finančných prostriedkov.

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov VV schválil úpravu rozpočtu Súťažnej komisie a termínovej listiny 
pre rok 2010, kde:
• preteky č. 22 v Žiline boli zrušené,
• 7. kolo SlP v slalome bolo presunuté k pretekom č. 20, vyhodnocovať sa bude z poradia kvalifikácie (sobota 
28. 8. 2010) Danubia Cupu,
• 8. kolo SlP v slalome sa neuskutoční,
• 5. kolo SlP v zjazde a šprinte bolo presunuté k pretekom č. 21 do Dolného Kubína,
• na preteky č. 5, 14, 17 a 20 sa ruší povinnosť organizátora zabezpečiť 5 domácich rozhodcov navyše, podľa 
Smerníc 2010, čl. 5. Delegovanie rozhodcov,
• účasť rozhodcov na pretekoch v zahraničí bude preplatená len pri majstrovských podujatiach všetkých 
vekových kategórií, t. z. nebude preplatená účasť na svetových pohároch a rankingových pretekoch.
 VV úpravy schválil

rozdelenie dotácie na kluby z projektu hľadáme olympijských víťazov na základe kvantitatívneho 
a kvalitatívneho hodnotenia žiakov podľa prílohy.
 VV schválil

rozdelenie finančných prostriedkov na Ctm v roku 2010 podľa prílohy.
 VV schválil

3. rePreZentáCIa Sr

Zjazd
• akcia rD ZJ Sort, 17. - 23. 5., 7 účastníkov, 4 333 eur, na akciu bude pridelený mercedes Viano
 VV schválil

VV požaduje od zjazdovej subkomisie, aby všetkých členov reprezentačného družstva informovala 
o pripravovaných reprezentačných akciách a v prípade, že si zabezpečia vlastné finančné zdroje zabezpečila 
týmto reprezentantom účasť na akciách.

Slalom
VV schválil úpravu nominačných kritérií rD seniorov v bode 7., kde sa pozmenil spôsob nominácie v kategórii C1 
z dôvodu zníženia pridelenej kvóty pre účasť na svetových pohároch v roku 2010.
 VV schválil

• akcia rD Čunovo, 18. - 22. 5., 26 účastníkov, 5 521 eur
 VV schválil

Kus informoval VV o prínose a priebehu akcií rDJ 23 v Grécku a v Solkane.

U 09/2010
Pripraviť rozpis využívania mikrobusu mercedes Viano a preberacie protokoly.
T: ihneď Z.: Šácha

VV odsúhlasil Ivana Cibáka ako doprovod miroslava Urbana na olympijské hry mládeže v Singapure. V prípade, 
že sa z pracovných dôvodov nebude môcť zúčastniť je Zdeno Kus nominovaný ako náhradník.
 VV schválil
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5. DIVoKá VoDa S.r.o.

Vyúčtovanie spoločnosti Divoká voda sro. bolo odovzdané na sekretariát zväzu 16. februára 2010.

26. marca začala prevádzka v areáli Divoká voda v Čunove.
Boli zavedené nové prevádzkové pravidlá, ktoré priniesli lepšie podmienky pre tréning pretekárov SZKDV. 
V areáli momentálne prebiehajú prípravné práce na me 2010 a zároveň sa upravuje kanál č.1 pre mS 2011.

úprava trate č. 1 je vo fáze testovania vodného terénu vkladaním a presúvaním dočasných prekážok. Z dôvodu 
lepšieho a dlhodobejšieho testovania navrhuje r. orokocký oddialiť definitívne zabetónovanie prekážok až 
po sezóne 2010.  Počas roka sa bude trénovať na dočasných prekážkach, ktoré budú upravené tak aby neboli 
nebezpečné.

Z dôvodu nárastu počtu žiadostí cudzincov o trénovanie vo zväzových hodinách v Čunove VV prijal uznesenie, 
že pre limitované zdroje v areáli Divoká voda môžu byť tieto tréningy využívané len členmi zväzu so slovenskou 
štátnou príslušnosťou. VV si vyhradzuje právo udelenia výnimky, ktoré bude posudzovať individuálne.
 VV schválil

6. ČInnoSť KomISIí

Súťažná komisia
Vytlačený spravodaj je v predaji v nezmenenej cene 3,50 eur za výtlačok. Zároveň v elektronickej verzii je 
prístupný na zväzovej webstránke canoeslalom.sk

Súťažná komisia vytlačila slovenské pravidlá s farebnou obrazovou prílohou, ktoré sú v predaji v cene 5 eur za 
výtlačok.
Zároveň boli vytlačené medzinárodné pravidlá s prekladom, ktoré budú pridelené reprezentačným trénerom 
a medzinárodným rozhodcom, ktorí sa zúčastňujú zahraničných výjazdov.

VV odsúhlasil zmenu hlavného rozhodcu pre me v Čunove a na tento post nominoval milicu Zererovú.
 VV schválil

nákup batérie do notebooku, ktorý je súčasťou merania SZKDV zakúpeného pre Čunovo v cene 80 eur
 VV schválil

oprava a nákup novej tlačiarne pre meranie reC tIme v cene 250-300 eur
 VV schválil

7. orGanIZáCIa VrCholnýCh PoDUJatí V roKoCh 2010 a 2011

organizačný výbor plynulo zabezpečuje prípravu me v Čunove podľa pripraveného plánu.
V piatok 23. apríla sa uskutoční technické stretnutie so zástupcami eCa a technickými dodávateľmi priamo 
v areáli Divoká voda v Čunove.

8. ZhoDnotenIe ValnÉho ZhromaŽDenIa

VV skonštatoval pokojný priebeh VZ. Prerokoval uznesenia VZ nasledovne:
a) odstrániť nedostatky v účtovníctve SZKDV vrátane evidencie majetku a prevziať písomnou formou investičný 
majetok, do 30. 4. 2010.
súhlas – je v kompetencii sekretariátu

b) Prerokovať a riešiť pripomienky predložené kontrolnou komisiou na úrovni VV. 
súhlas – VV sa bude zaoberať pripomienkami na svojom ďalšom zasadnutí

c) Zasielať do 10 dní od rokovania zápisnice z VV a komisií zväzu podľa rozdeľovníka 
súhlas

d) Zabezpečiť proces obstarávania majetku a služieb v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
súhlas – VV to považuje za prioritnú úlohu po ME

e) Zaistiť, aby smernice týkajúce sa života klubov boli zverejnené na web-stránke zväzu. rovnako ich návrh 
zverejniť 30 dní na pripomienkovanie pred ich prijatím.
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súhlas – kompetencia komisií

f) VZ ukladá kontrolnej komisii, pravidelne komunikovať s VV nálezy z kontrolnej činnosti a predkladať ich VV 
v písomnej podobe, aby mohol včas zasiahnuť.
súhlas – VV a sekretaríatu to napomôže k rýchlejšiemu odstráneniu nedostatkov.

následné riadne zasadnutia VV SZKDV sa uskutoční 12. mája v Bratislave.

Zapísal: Ján Šácha

overil: Ivan Cibák


