
1

Zápisnica 6/10
Zasadnutie Výkonného výboru SZKDV
Bratislava, 16. jún 2010

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

oSPraVeDlnený  orokocký

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 07/2010
Generálny sekretár rozposlal zúčtovacie pokyny k projektu hľadáme olympijských víťazov, financovanie Ctm 
sa riadi platnou smernicou, zúčtovania top tímových, reprezentačných prostriedkov a dotácii na preteky 
zabezpečujú pracovníci sekretariátu v kontakte so zodpovednými osobami.
Pracovníci sekretariátu sú k dispozícii v prípade požiadaviek na doplňujúce informácie.
  Z.: Šácha - splnená

2. InformáCIa o StaVe fInanČnýCh ProStrIeDKoV

Šácha informoval VV o súčasnom stave finančných prostriedkov, ktorý je dobrý. Sekretariát dobrou finančnou 
správou udržiava dostatočný stav na krytie plánovaných akcií.

Šácha sa ospravedlnil za chybu v rozoslanom rozpočte, kde v časti príjmov bola v položke dotácia na činnosť 
z CS sro. uvedená nesprávna suma. Správna výška je 20 000 eur. táto chyba nemá dosah na celkovú výšku 
príjmovej časti (ktorá bola spočítaná správne) a tým pádom ani na celkový vyrovnaný rozpočet.

3. rePreZentáCIa Sr

Zjazd
nominácia do reprezentačného družstva v zjazde a šprinte:
RD seniori
• C2m – Vala Vladimír, Slúčik Jaroslav, Šutek Ján, Grega Štefan, Kunhart matúš, Šoška Peter
• C1m – antal richard
• K1m – Boris rajniak

RD juniori
• K1m – Kraus Patrik, Janata martin, málek andrej
• C1m – antal richard, Černý richard, Džurný tomáš
• C2m – Zeman martin, Koštenský Ľuboš
VV poveril vedúcich reprezentačných družstiev v zjazde a v slalome, aby prebrali s trénermi pretekárov, ktorí sú 
nominovaný v oboch disciplínach, vhodnosť absolvovania vrcholových pretekov v krátkom slede.
 VV schválil
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Kvašňovský informoval VV o záveroch zasadnutia zjazdovej subkomisie, ktorá navrhuje presunutie finančných 
prostriedkov plánovaných na účasť seniorov na svetových pohároch na prípravnú akciu v Kraljeve, dejisku 
budúco-ročných vrcholných pretekov.
 VV schválil

• akcia rDJ meJ Kraljevo, 17. - 26. 7., 13 účastníkov, 4 373,80 eur
 VV schválil

• akcia rD tt Kraljevo, 20. - 26. 7., 7 účastníkov, 2 037,50 eur
 VV schválil

Slalom
VV nepríjma návrh zmeny nominačných kritérií predložených trénerskou radou a trvá na naplnení stratégie 
platných nominačných kritérií.
 VV neschválil

• akcia SP Praha, 15. - 20. 6., 29 účastníkov, 15 139 eur
 VV schválil

• akcia SP Seu d‘Urgell, 21. - 28. 6., 25 účastníkov, 38 193 eur
 VV schválil

• akcia SP augsburg, 28. 6. - 4. 7., 29 účastníkov, 22 642 eur
 VV schválil
akcie SP Seu d‘Urgell a augsburg VV schválil s výhradou k zabezpečeniu ubytovania, ktorá bude prerokovaná 
na ďalšom VV s vedúcim reprezentácie.

Kus informovali o priebehu akcií juniorského reprezentačného družstva v slalome a spomenul aj nenastúpenie 
osadského na sústredenie, ktorého nepustila matka pre zlý študijný prospech.
VV vyzýva športovcov, aby si zodpovedne plnili svoje školské povinnosti v predstihu, nech kvalitne zvládnu aj 
školu aj šport.

VV menoval Ivana Čierneho vedúcim výpravy počas majstrovstiev sveta juniorov vo foixe.
 VV schválil

SZKDV v rámci projektu hľadáme olympijských víťazov plánuje zorganizovať letné tréningové campy pre žiakov.
Pre začiatočníkov sa pripravuje akcia v Dolnom Kubíne, pre pokročilých bude zorganizovaný camp aj s účasťou 
úspešných olympionikov. najlepší žiaci (z každej kategórie) z Dolného Kubína budú pozvaní aj do campu pre 
pokročilých.

• akcia Vt žiaci Dolný Kubín, 60 účastníkov, 4 880 eur
 VV schválil

U 08/2010
naplánovanie tréningového campu pre pokročilých žiakov a informovanie klubov a trénerov.
T: 23. 7. 2010 Z.: Galovič, Kus

Galovič informoval VV o plánovanom nákupe nového moderného reprezentačného oblečenia (nástupná 
súprava, tričko, krátke nohavice), ktorá bude vytvorená špeciálne pre SZKDV. Plánovaný počet súprav je 100 ks.
 VV schválil

4. Canoe Slalom S.r.o.

Do 18. júna budú pripravené všetky podklady a následne sa podá daňové priznanie CS sro. v termíne, 
stanoveným daňovým riaditeľstvom.

6. ČInnoSť KomISIí

Súťažná komisia
Z dôvodu nepriaznivých klimatických javov boli organizátori nútení zrušiť viaceré preteky vrátane majstrovstiev 
európy v Čunove. Súťažná komisia v spolupráci s organizujúcimi klubmi a organizačným výborom me 
pripravovala upravený kalendár pretekov 2010, v ktorom sú navrhnuté náhradné termíny pretekov (nový 
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kalendár tvorí prílohu zápisnice).
Z dôvodu náročnosti tejto úlohy pre množstvo zúčastnených strán, vrátane medzinárodnej kanoistickej 
federácie a európskej kanoistickej asociácie, a množstvo ovplyvňujúcich faktorov, ktoré bolo potrebné 
zanalyzovať bol na zasadnutí VV predložený rozpracovaný kalendár, ktorý počítal s viacerými alternatívami. 
Jeho presná podoba vznikla po zapracovaní všetkých čiastkových zmien, ktoré VV odsúhlasil operatívne po 
zasadnutí.

Zmeny v kalendári
• Preteky č. 13 – SlPž sa presúvajú z Košíc do Dolného Kubína, 31. 7. – 1. 8.

• Preteky č. 18 – namiesto mSr a SlP v liptovskom mikuláši budú opakované majstrovstvá európy vo vodnom 
slalome v Čunove, 13.-15. 8.

• Preteky č. 19 – SPP Slovak open bude pretekmi SlP, mSr vo vodnom slalome a zároveň aj medzinárodnými 
pretekmi ICf ranking, 21.-22. 8.

• Preteky č. 9 – SlPž vo Zvolene sa uskutočnia v náhradnom termíne, 11.-12. 9.

• Preteky č. 22 – SlP v Žiline boli opätovne zaradené do kalendára, 18.-19. 9.
 VV schválil

ŠKP Dolný Kubín zaslalo na VV žiadosť o pridelenie dotácie vo výške 3 000 eur na opravu povodňami zničenej 
trate. VV vyjadril poľutovanie nad následkami povodní a schválil poskytnutie pomoci v požadovanej výške, pod-
mienkou je predloženie rozpočtu opráv, ktoré budú schválené VV operatívne.

U 09/2010
Poskytnutie finančnej dotácie na opravu trate pre vodný slalom v Dolnom Kubíne z investičných prostriedkov po 
akceptovaní predloženého rozpočtu opráv.
T: 23. 7. 2010 Z.: Galovič, Šácha

U 10/2010
Zorganizovať stretnutie dotknutých strán a prijať riešenie v kolízii termínu Danubia Cupu a pretekov v triatlone 
v Čunove.
T: Ihneď Z.: Orokocký

Kontrolná komisia
Ján Dojčan sa rozhodol ukončiť činnosť v Kontrolnej komisii a odstúpiť z funkcie jej predsedu. Informoval VV 
o plánovanom stretnutí komisie, ktorá nominuje zo svojich členov dočasného predsedu do najbližšieho Valného 
zhromaždenia SZKDV.

7. orGanIZáCIa VrCholnýCh PoDUJatí V roKoCh 2010 a 2011

Galovič informoval VV o zrušení me v Čunove z dôvodu povodňovej aktivity Dunaja. Definitívne rozhodnutie 
prijala eCa Jury v nedeľu 6. júna v ranných hodinách.
Po rozhovoroch s partnermi, eCa a zástupcami federácii organizačný výbor navrhol usporiadať me v náhradnom 
termíne 13.-15. augusta.

Po rozhovoroch s ICf a federáciami SZKDV navrhol ponechať preteky SPP Slovak open v pôvodnom termíne 
v Čunove a umožniť na nich štart aj mimoeurópskym pretekárom. Preteky tak ponesú štatút predmajstrovstiev 
sveta a zároveň budú bodované do ICf ranking série. Z dôvodu kolidovania termínov a obmedzených 
finančných možností VV odsúhlasil presun majstrovstiev Slovenska dospelých a pretekov Slovenského pohára do 
Čunova počas SPP Slovak open.

8. rôZne

VV berie na vedomie stanovisko od zodpovedného trénera Ctm Ba Juraja halamu, ktoré bolo adresované čle-
nom VV po stretnutí vedenia Ctm Ba, komisie vrcholového športu a šéftrénera mládeže.
VV vyjadruje podporu súčasnému vedeniu Ctm Ba a vykonaným zmenám v zabezpečení kvalitných tréningo-
vých podmienok.
VV zároveň žiada bratislavské kluby, aby prípadné pripomienky a požiadavky v oblasti Ctm Ba boli zasielané 
generálnemu sekretárovi, ktorý zastupuje VV, a nie p. halamovi, ktorý je poverený VV vykonávaním svojej funk-
cie.
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následné riadne zasadnutia VV SZKDV sa uskutoční 22. júla v Bratislave.

Zapísal: Ján Šácha

overil: Ivan Cibák


